
Prestação
de Contas
NOVEMBRO 2022 A JANEIRO DE 2023



Melhorar a vida das 
pessoas, principalmente 
as mais carentes.

Missão



Aprovada a Lei da Telessaúde permanente
A Deputada Adriana Ventura é autora do PL 
1998/2020 que regulamenta a telemedicina e 
a telessaúde de forma permanente no Brasil. 
O PL já foi sancionado e transformado na Lei
Ordinária 14510/2022. A telessaúde trará mais 
qualidade de vida para o brasileiro e mais 
agilidade e qualidade para o Sistema Único de 
Saúde (SUS).

A prática otimiza as filas do SUS e leva 
atendimento de qualidade às regiões
carentes de saúde e distantes das grandes 
metrópoles.

Destaques
do Trimestre



100% de presença

23 sessões deliberativas

67  votações nominais

48 discursos

Sessões do
Plenário



PEC 32/2022 - PEC da Transição.
Dep. Adriana votou contra. Virou 
emenda constitucional.

PLP 17/2022 - Código do Pagador de 
Impostos. Coautoria da deputada 
Adriana. Está tramitando no Senado.

PL 4783/2020 - Código do 
Empreendedor. Coautoria da deputada 
Adriana. Está tramitando no Senado.

Principais
votações



PLN 32/2022 - Lei Orçamentária anual 
para 2023. Dep. Adriana votou contra. 
Transformado em Lei.

PL 1422/20219 - Institui o Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) como número 
suficiente para identificação do cidadão 
nos bancos de dados de serviços 
públicos. Dep. Adriana votou a favor. 
Transformado em Lei.

PL 1202/2007 -  Dispõe sobre a 
representação de interesse realizada 
por pessoas naturais ou jurídicas 
perante agentes públicos com o fim de 
efetivar as garantias constitucionais, a 
transparência e o acesso a informações. 
Dep. Adriana votou a favor. Está 
tramitando no Senado.

 



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



REC 24/2022 - Recorre ao Plenário, ouvida a 
Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania, nos termos do art. 95, §8º, c/c art. 
137, §1°, II, "b", do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados - RICD, contra a 
decisão da Presidência em Questão de Ordem.

PL 2857/2022 - Altera a Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 - Lei de Acesso à 
Informação - para incluir a obrigatoriedade da 
divulgação das hospitalidades oferecidas por 
agentes privados para a participação de 
agentes públicos em cursos, seminários, 
congressos e eventos.

Autorias

Proposições



Coautorias

PL 2725/2022 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996; a Lei nº 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961; a Lei nº 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994; e a Lei nº 10.973, de 2 
dezembro de 2004, para estabelecer
requisitos mínimos de transparência pública e 
controle social em matéria educacional.

PL 2777/2022 - Altera a Lei n° 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, para disciplinar a
transparência das atividades de fiscalização 
e disciplina do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Medicina.



Entrevistas

17/11/2022 - Gazeta do Povo: Deputada Adriana 
encabeça a Bancada da Lava Jato no 
Congresso e prioriza pautas de combate à 
corrupção.

27/11/2022 - O Globo - Deputada Adriana 
Ventura faz parte dos 8% dos parlamentares 
no Congresso que não utilizam dinheiro 
partidário.

30/11/2022 - O Antagonista - Deputada 
Adriana Ventura alerta em nota técnica os 
riscos fiscais da PEC da Gastança.

02/12/2022 - Jovem Pan News - Deputada 
Adriana Ventura critica orçamento secreto e 
afirma que a PEC da transição é 
‘malandragem’ e ‘lambança com dinheiro 
público’.

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

https://www.gazetadopovo.com.br/republica/bancada-da-lava-jato-no-congresso-prioridades/
https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2022/11/eleitos-sem-verba-de-partido-para-casas-legislativas-sao-apenas-8percent.ghtml
https://mais.oantagonista.uol.com.br/#/economia/nota-tecnica-da-camara-alerta-sobre-riscos-fiscais-da-pec-da-gastanca-leia-integ/
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/pec-da-transicao-e-malandragem-e-lambanca-com-dinheiro-publico-afirma-deputada-do-novo.html


13/12/2022 - Folha de S. Paulo - Projeto de 
autoria da Deputada Adriana Ventura que 
regulamenta da Telessaúde permanente no país 
é sancionado.

16/12/2022 - Correio Braziliense -  Congresso 
aprova resolução que amplia transparência às 
emendas de relator. Deputada Adriana critica e 
afirma que medida não exclui balcão de 
negócios.

23/12/2022 - Jovem Pan News - A deputada 
federal Adriana Ventura (Novo-SP), criticou a 
mudança da Lei das Estatais para a escolha de 
Aloizio Mercadante à presidência do BNDES. 

04/01/2023 - Poder 360 - A Deputada Adriana 
Ventura (Novo-SP) critica o nome dado à 
procuradoria em “defesa da democracia”.

16/01/2023 - Revista Oeste - Deputada Adriana 
Ventura comenta a escalada autoritária do STF 
e os ataques à liberdade de imprensa.

30/01/2023 - Globo News - Deputada Adriana 
Ventura participa de coletiva de imprensa e 
endossa candidatura do Deputado Marcel Van 
Hattem para presidência da Câmara.

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/12/projeto-que-regulamenta-telemedicina-no-brasil-segue-para-sancao.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/12/5059558-congresso-aprova-resolucao-que-amplia-transparencia-as-emendas-do-relator.html
https://jovempan.com.br/videos/programas/jornal-da-manha/houve-manobra-horrorosa-para-colocar-mercadante-no-bndes-afirma-adriana-ventura.html
https://www.poder360.com.br/midia/orgao-anti-fake-news-da-agu-e-ministerio-da-verdade-diz-oposicao/
https://revistaoeste.com/politica/o-legislativo-esta-de-joelhos-para-o-judiciario/
https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2023/01/quem-sao-os-513-deputados-federais-eleitos-que-tomam-posse-nesta-quarta-feira-veja-lista.ghtml


Economia
em 48 meses

Com o valor
economizado,

poderiam comprar:
25

ambulâncias
(R$280.000 cada)

37 ônibus
escolares

(R$190.000 cada)

186.658 kits
escolares
(R$38 cada)

ou ou

R$62.187,00
(auxílio-mudança não utilizado)

 
R$30.240,00

(programa de assistência à saúde não utilizado)
 

R$204.144,00
(auxílio-moradia não utilizado)

 
R$1.549.196,35

(cota parlamentar não utilizada)
 

R$3.230.257,99
(verba de gabinete não utilizada)

R$266.356,59
(13° salário não utilizado)

R$395.307,44
(⅓ proporcional de férias não utilizado)

R$815.759,10
(auxílio-alimentação não utilizado)

R$697.412,70
(INSS patronal não utilizado)

R$7.256.074,17



Valor economizado em 48 meses
R$3.230.257,99

60,26%
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 janeiro de 2023, a 
equipe da Deputada contava com 10 assessores.
Saiba mais no site da Câmara dos Deputados.

https://www.camara.leg.br/deputados/204528/pessoal-gabinete?ano=2022


Valor economizado em 48 meses
R$1.549.196,35

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 31/01/2023.

Saiba mais no site da Câmara dos Deputados.

87,13%
de economia

Cota
parlamentar

https://www.camara.leg.br/deputados/204528


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$7.256.074,17 economizados, a 
Deputada abriu mão de:



OBRIGADA!

falecomigo@adrianaventura.com

(11) 3801-3030

@adriventurasp

/adrianaventura

https://mailto:falecomigo@adrianaventura.com
https://www.youtube.com/@adrianaventura
https://www.instagram.com/adriventurasp/
https://www.facebook.com/adriventurasp
https://twitter.com/adriventurasp
https://www.linkedin.com/in/adriventurasp/
https://www.tiktok.com/@adriventurasp?
https://api.whatsapp.com/send?phone=551138013030&text=Oi!%20Quero%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20a%20Deputada%20Federal%20Adriana%20Ventura

