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MAIS DE 40 PROJETOS DE LEI
EM QUATRO ANOS

MAIS DE R$ 58 MILHÕES
EM VERBAS PARA SÃO PAULO

MAIS EDUCAÇÃO:
UMA PRIORIDADE

O QUE EU FAÇO É DA SUA CONTA

Renata Abreu é pioneira em democracia direta e em transparência. Ela não só compartilha
seu mandato com a população como também revela, de maneira simples e sem censura,
tudo o que se passa na Câmara dos Deputados.
renataabreuoficial.com.br
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Mandato a serviço do
povo de São Paulo
Olá, amiga! Olá, amigo!
Há quatro anos decidi trocar o grito de protesto
nas ruas por uma participação mais efetiva
na construção de um Brasil mais ético, mais
democrático e mais justo para todos. Ingressei no
Congresso defendendo o diálogo e a participação
direta do povo nas decisões do País.
Desde a posse como deputada federal, compartilho
esse meu primeiro mandato com os cidadãos.
Ouvindo as pessoas e acatando a opinião da
maioria foi como me posicionei nas principais
votações na Câmara. Para estreitar esse importante
relacionamento, também criei o blog Diário de uma
Deputada Federal, revelando de forma transparente
e sem censura como funciona o Congresso.
Esse contato direto com os paulistas me possibilitou
não só direcionar com precisão recursos federais
para ajudar no desenvolvimento de centenas
cidades do Estado de São Paulo como também
elaborar mais de 40 projetos de lei voltados ao bemestar da população, vários deles já aprovados.
Hoje, presido o Podemos, partido movimento que
ouve e decide com o povo, porque a mudança
que queremos depende de todos nós. Acredite:
#JuntosPodemosMais
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Desde pequena, minha mãe, Cristina Abreu,
me incentivava a participar ativamente das
ações sociais do CTN. E foi assim que eu cresci”.
Sempre gostei da política. Acho que o futuro
do nosso país depende da participação de todos
os cidadãos que amam o Brasil. Quero educar
meus filhos para nunca virarem as costas para
o país onde eles nasceram e lutarem ativamente
para que as futuras gerações tenham orgulho
de dizer que somos brasileiros”.

Venho de uma família idealista, que lutou
contra a ditadura e participou ativamente à
frente do movimento ‘Petróleo é Nosso’, que
garantiu a autonomia do Brasil com a formação
da Petrobras. Uma família que lutou pelo valor
cultural e de trabalho do povo nordestino em
São Paulo, e, com isso, nasceram a Rádio Atual
e o Centro de Tradições Nordestinas (CTN)”.

Conheça as cidades
beneficiadas
Ouvir para entender
Pioneirismo em
transparência
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Mãe de Felipe (7) e Rafael (5) e muito apegada à família, Renata Abreu tem seus pais como
referência de vida e de trabalho.

Participação: você decide
como ela vota
Renata Abreu é Notícia
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Muito além da política

À frente do Podemos tenho tratado a
política com olhar da mãe que cuida e se
preocupa com o futuro. E tomar decisões
junto com o povo faz com que o Brasil
tenha uma democracia plena e direta”.

Foco nas mulheres
Aposta na transformação
do ser humano

14

Saúde: R$ 21,8 milhões
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Por que ela é diferente?
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Uma nova esperança
renataabreuoficial.com.br
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Mais de

40 projetos
no primeiro
mandato!

Há quem diga que político em primeiro mandato
pouca coisa faz, mas com Renata Abreu não é
assim. São mais de 40 projetos de lei apresentados
em menos de quatro anos e vários já aprovados.

Educação é prioridade
Renata Abreu tem na Educação a
principal bandeira de seu mandato.
Na Câmara dos Deputados, ela já
apresentou 8 projetos de lei para o
aperfeiçoamento do ensino no país.
Conheça alguns deles:

PL 7625/2017

Reduz impostos para professores
da rede pública.

PL 1108/2015

Inclui a Educação Política e Direitos
do Cidadão no currículo dos ensinos
Fundamental e Médio.

PL 6935/2017

CONHEÇA ALGUMAS PROPOSTAS:
INTERNET GRÁTIS
(PEC 185)

assegura o acesso à Internet
para todo mundo como um
dos direitos fundamentais do
cidadão. Aprovado na CCJC

SAÚDE

(PL 9970/2018)
Obriga o Sistema Único de Saúde
(SUS) a comprar remédios de alto
custo na rede de drogarias privadas;
ou pagar os pacientes quando
esses medicamentos faltarem nos
estoques das farmácias públicas.

DEFESA DO CONSUMIDOR

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Determina que o dia seguinte ao
vencimento de dívidas deve ser
contado como o início do prazo
para incluir o nome do cidadão no
Cadastro de Proteção ao Crédito.

Defende que a população possa
sugerir uma proposta de lei
com 20 mil assinaturas para
ser apresentada na Câmara dos
Deputados.

(PL 6763/20016)

PROTEÇÃO À INFÂNCIA
(PL 8309/2017)

Aumenta a pena do crime
para quem divulgar imagens
íntimas de criança ou
adolescente.

(PRC 174/2016)

PL 4185/2015

Reduz o preço do transporte escolar
urbano e rural, por meio da desoneração
de IPI para vans escolares.

Vincula o piso nacional
dos professores aos salários de
deputados e senadores.

PL 8561/2017

PL 6936/2017

Destina os recursos remanescentes
oriundos dos leilões de veículos
apreendidos à saúde e educação.

Cria a Semana Nacional de Prevenção,
Conscientização e Combate
ao Uso de Drogas.

Educação não transforma o mundo.
Educação muda as pessoas.
Pessoas transformam o mundo”.
Paulo Freire

EDUCAÇÃO

(PL 9971/2018)
Reduz impostos das empresas que
investem em Educação, desde
que apliquem o dinheiro em
ensino complementar para formar
funcionários.

PRINCIPAIS PROJETOS POR ÁREA:
7 de educação, 11 de participação popular, 4 de saúde, 5 de defesa da mulher,
3 acessibilidade e 4 defesa do consumidor.
Veja todas as propostas no site: renataabreuoficial.com.br
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Participação: você

decide como ela vota
Antenada aos avanços tecnológicos que fazem
parte do dia a dia de todos nós, Renata Abreu
modernizou sua forma de consulta popular
sobre temas em discussão no Congresso.
Lançou o aplicativo Podemos, disponível nas
plataformas Android e IOS. Nele, você participa

de votações online e decide como ela e
também os demais parlamentares do partido
votam em plenário. O aplicativo permite também
propor um projeto de lei de iniciativa popular ou
registrar uma ideia. Baixe o aplicativo. É gratuito.
Participe das decisões do País!

+ de R$ 58 milhões

para as cidades de São Paulo
Com trabalho, transparência e participação popular, ela enviou muitas verbas para nosso Estado.
Em menos de 4 anos de
mandato, a deputada
federal Renata Abreu
destinou R$ 58.679.263,23
em recursos federais para
ajudar no desenvolvimento
dos municípios paulistas.
Mais de 130 cidades foram
beneficiadas. Para a Capital
foram destinados
R$ 8.642.572,00. Isso sem
contar entidades de
assistência social, que
também foram contempladas
por recursos conquistados
via emenda parlamentar.

O povo decidiu o voto da deputada no:
Impeachment da presidente Dilma Rousseff
Investigação do presidente Michel Temer
Cassação do mandato de Eduardo Cunha
Intervenção militar no Rio de Janeiro
Redução da maioridade penal
RENATA CONSEGUIU R$ 1 MILHÃO PARA REFORMAR A SANTA CASA DE NOVA GRANADA

Somos funcionários do povo brasileiro
e somente a ele devemos ser leais”.

Renata Abreu é notícia
Deputada ficha limpa, Renata Abreu tem sido
uma das principais lideranças políticas em
defesa da participação do cidadão decidindo,
junto com vereadores, deputados estaduais e

federais e senadores, os destinos da cidade,
do Estado e do Brasil. Seu posicionamento
firme e transparente ganhou espaço
constante na imprensa nacional.

Quantos hospitais foram reformados com verbas federais que consegui enviar? Quantas entidades
foram ajudadas? Quantos abraços de agradecimento e lágrimas de emoção recebi por ter conseguido
fazer a diferença na vida de muitas pessoas? Isso não tem preço. Tenho certeza que, por meio da
política, podemos sim realizar as grandes transformações sociais do Brasil.”

Emendas Parlamentares

132
18
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CIDADES
BENEFICIADAS
COM

RECURSOS
FEDERAIS

EMENDAS PARLAMENTARES
RENATA ABREU (2015/16/17/18)
INVESTIMENTOS
Saúde: R$ 40,670 milhões

ENTIDADES
BENEFICIADAS
COM

RECURSOS
FEDERAIS

Infraestrutura: R$ 20,080 milhões
Turismo: R$ 2,683 milhões
Esportes: R$ 12,724 milhões

renataabreuoficial.com.br
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CONHEÇA AS CIDADES BENEFICIADAS
Cidade
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Valor Solicitado

Cidade

Valor Solicitado

Cidade

Valor Solicitado
100.000,00

ADAMANTINA

100.000,00

CATANDUVA

300.000,00

ITAPEVA

AGUDOS

100.000,00

CERQUEIRA CÉSAR

100.000,00

ITAPEVI

AMERICANA

350.000,00

CESÁRIO LANGE

100.000,00

ITAQUAQUECETUBA

ANDRADINA

100.000,00

CHARQUEADA

100.000,00

APARECIDA

100.000,00

CHAVANTES

APIAI

100.000,00

ARAÇARIGUAMA

Cidade

Valor Solicitado

POTIM

100.000,00

POTIRENDABA

279.000,00

595.850,00

PRAIA GRANDE

650.000,00

ITARARÉ

200.000,00

PRESIDENTE BERNARDES

100.000,00

100.000,00

ITU

100.000,00

PRESIDENTE EPITÁCIO

197.500,00

CONCHAL

200.000,00

JANDIRA

250.000,00

PRESIDENTE VENCESLAU

100.000,00

500.000,00

COSMÓPOLIS

100.000,00

JARINU

250.000,00

RIBEIRÃO BONITO

100.000,00

ARAÇOIABA DA SERRA

100.000,00

COTIA

645.850,00

JUQUIÁ

100.000,00

RIBEIRÃO GRANDE

100.000,00

ARARAS

100.000,00

CRUZEIRO

100.000,00

LENÇÓIS PAULISTA

RIBEIRÃO PIRES

250.000,00

ARTUR NOGUEIRA

100.000,00

CUBATÃO

200.000,00

LIMEIRA

RIO CLARO

200.000,00

ARUJÁ

100.000,00

DESCALVADO

100.000,00

LOUVEIRA

99.500,00

RIO GRANDE DA SERRA

197.500,00

ATIBAIA

250.000,00

DIADEMA

350.000,00

MARÍLIA

100.000,00

SALESÓPOLIS

100.000,00

BARÃO DE ANTONINA

100.000,00

DRACENA

245.850,00

MAUÁ

100.000,00

SANTA BÁRBARA D’OESTE

BARRINHA

100.000,00

EMBU DAS ARTES

100.000,00

MOGI DAS CRUZES

100.000,00

SANTA MERCEDES

BARUERI

350.000,00

EMBU-GUAÇU

350.000,00

MONGAGUÁ

200.000,00

SANTO ANDRÉ

200.000,00

BATATAIS

100.000,00

ESTRELA DO NORTE

100.000,00

MONTE MOR

100.000,00

SANTOS

100.000,00

BERNARDINO DE CAMPOS

100.000,00

FERRAZ DE VASCONCELOS

180.000,00

NAZARÉ PAULISTA

100.000,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO

397.500,00

BERTIOGA

100.000,00

FRANCA

450.000,00

NHANDEARA

300.000,00

SÃO CAETANO DO SUL

100.000,00

BIRIGUI

250.000,00

FRANCISCO MORATO

100.000,00

NOVA CAMPINA

100.000,00

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

600.000,00

BOITUVA

350.000,00

FRANCO DA ROCHA

100.000,00

NOVA GRANADA

1.497.143,46

SÃO LOURENÇO DA SERRA

250.000,00

BOM SUCESSO DE ITARARÉ

100.000,00

GARÇA

100.000,00

NOVA ODESSA

100.000,00

SÃO PAULO

8.842.572,00

BORACÉIA

100.000,00

GAVIÃO PEIXOTO

100.000,00

ONDA VERDE

245.850,00

SOROCABA

740.000,00

BOTUCATU

100.000,00

GENERAL SALGADO

ORINDIÚVA

100.000,00

SUZANO

200.000,00

BRAGANÇA PAULISTA

200.000,00

GLICÉRIO

100.000,00

OSASCO

TANABI

355.774,77

BRODOWSKI

100.000,00

GUARUJÁ

100.000,00

OURINHOS

100.000,00

TATUÍ

CAÇAPAVA

650.000,00

GUARULHOS

450.000,00

PEDRO DE TOLEDO

100.000,00

TAUBATÉ

100.000,00

CACHOEIRA PAULISTA

200.000,00

GUZOLÂNDIA

345.850,00

PIEDADE

100.000,00

TURIÚBA

100.000,00

CAIEIRAS

100.000,00

HOLAMBRA

200.000,00

PILAR DO SUL

100.000,00

UBATUBA

150.000,00

CAMPINAS

200.000,00

IBIÚNA

100.000,00

PIRACAIA

100.000,00

UNIÃO PAULISTA

22.904,00

CAMPOS DO JORDÃO

250.000,00

INDAIATUBA

350.000,00

PIRACICABA

100.000,00

VALENTIM GENTIL

354.471,00

CAPELA DO ALTO

100.000,00

ITABERÁ

100.000,00

PIRASSUNUNGA

100.000,00

VÁRZEA PAULISTA

200.000,00

CAPIVARI

200.000,00

ITANHAÉM

100.000,00

POÁ

650.000,00

VOTUPORANGA

100.000,00

CARAPICUÍBA

750.000,00

ITAPECERICA DA SERRA

POPULINA

100.000,00

TOTAL:
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105.051,00

345.850,00

3.690.026,00

90.271,00
200.000,00

19.319.600,00

492.000,00
97.500,00

395.850,00

R$ 58.679.263,23
renataabreuoficial.com.br
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Ouvir para entender,
juntos Podemos mais!

Renata Abreu realizou o Fórum Sua Voz, Nossa
Decisão!, na Assembleia Legislativa de São
Paulo, para debater e decidir o posicionamento
da deputada sobre dois importantes projetos de
lei em tramitação na Câmara Federal: criação de

vagão feminino em trens e metrô e castração
química para estupradores, que tinham a
relatoria de Renata. Mais de 200 pessoas
compareceram ao evento, 80% de mulheres, que
se manifestaram e opinaram sobre os temas.

Blog: pioneirismo em

transparência política

Você conhece o Diário de uma Deputada
Federal? É o blog de Renata Abreu,
lançado no dia seguinte à sua posse
na Câmara dos Deputados, em fevereiro
de 2015. Trata-se da mais genuína
ferramenta de transparência da política
nacional, onde ela, de maneira simples
e sem censura, revela tudo sobre o
funcionamento do Congresso, inclusive
detalhes picantes e chocantes dos
bastidores. Pioneirismo amplamente
divulgado pela imprensa nacional. Acesse
www.diariodeumadeputadafederal.com.br
e saiba, por exemplo, o que é ‘bode na
sala’ ou ‘jabuti na árvore’. Ou como são
as articulações para aprovação ou
não de um projeto de lei.
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Foco nas mulheres
Renata Abreu conhece bem as dificuldades
enfrentadas pelas mulheres em todo o país.
Para tentar resolver alguns desses problemas,

ela trabalhou muito a fim de garantir e efetivar
direitos. Conheça alguns projetos de lei de
autoria dela nesta área:
PL 8702/2017

APROVADO
NA CÂMARA
PL 3837/2015
Torna obrigatório o
registro de violência
contra a mulher
no prontuário de
atendimento médico.

PL 5893/2016
Garante aos avôs
que mantêm
financeiramente
os familiares o
direito de faltar ao
trabalho durante
o nascimento de
netos que vivam sob
sua dependência
econômica.

Garante um período
maior de licença
maternidade para mães
de recém-nascidos que
precisam de atendimento
especial de saúde.

PL 9596/2018
Torna crime o
descumprimento de
medidas protetivas
em favor da mulher,
fortalecendo a Lei
Maria da Penha.

APROVADO
NA CÂMARA
PL 8476/2017
Aumenta a punição
para casos de violência
sexual contra mulheres
em locais públicos.

renataabreuoficial.com.br
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Aposta na transformação
do ser humano
Renata Abreu tem coração humanitário. Ela não abre mão de estar sempre presente e atuando em
ações sociais para ajudar os mais necessitados. É presença constante nas comunidades de São Paulo.

Meu pai sempre me ensinou que as únicas coisas que deixamos nesta vida são as lembranças
e o que fizemos de bem para os outros. Sinto orgulho de dizer que, à frente do CTN (Centro de
Tradições Nordestinas), já conseguimos fazer a diferença na vida de muitas pessoas.”
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NATAL FELIZ

DISTRIBUINDO AMOR

VILA SOCIAL CTN

HORA DO LANCHE NO VILA SOCIAL CTN

DIA DAS MÃES

CURSO DE CABELEIREIRO

BAILE DA MELHOR IDADE

CASAMENTO COMUNITÁRIO

PÁSCOA FELIZ

RENATA ATUA NO PROGRAMA LEVE LEITE

JOVENS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

AUXÍLIO ÀS PESSOAS COM DISTROFIA

CURSO DE CORTE E COSTURA

CRIANÇAS SE DIVERTEM APÓS AULA DE JUDÔ

Renata Abreu | Prestação de Contas 2018
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Por que ela é diferente?
Alvaro Dias

Senador e Líder do PODEMOS
Pré-candidato à Presidência

Foi vereador, deputado estadual, deputado federal
e governador do Paraná. No quarto mandato de
senador – em 2014 foi reeleito com quase 80%
dos votos. Luta pelo combate à corrupção e
fim do foro privilegiado. Em 42 anos de vida
“Capacidade de sonhar e
pública, tem trajetória limpa e recebeu
com energia e determinação abrir
o título de melhor governador
caminhos, plantar o amanhã mais
do Brasil pelo Datafolha com
justo! Renata Abreu, esperança viva
93% de aprovação.

da grande nação que buscamos!”

Romário

Senador
Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro

“Acredito em Renata Abreu
e, por isso, aceitei integrar o
time do Podemos. Ela está em
campo o tempo todo, jogando
pelos brasileiros.”

R$ 21,8 milhões para a

Saúde do nosso Estado
- 132 cidades foram beneficiadas pelas
emendas parlamentares no Estado.
- Só para a cidade de São Paulo, ela destinou
quase R$ 9 milhões.
Saúde é sempre uma prioridade para a
população e a deputada federal Renata
Abreu sabe muito bem disso. Ela trabalhou
muito durante todo o mandato para que
vários municípios pudessem oferecer melhor
qualidade de atendimento aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS).
14
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Ídolo nos campos, craque na política,
Romário foi deputado federal e considerado
um dos mais atuantes pelo Congresso em
Foco. Eleito senador com 64% dos votos,
foi relator da Lei Brasileira de Inclusão
e tem na defesa das APAEs e
entidades de apoio ao deficiente
sua principal bandeira.

Mario Covas

Esse dinheiro foi usado para pagar despesas
de hospitais e Santas Casas, AMAS e
UBS; comprar materiais e equipamentos
médicos e hospitalares, como ambulâncias,
macas, colchões, equipamentos cirúrgicos e
computadores, entre outros. A verba também
foi aplicada em reformas de centros de
saúde e pesquisas de universitárias.

É uma grande alegria poder ajudar a população.
Mas sempre é possível fazer mais”,

Vereador em São Paulo
Pré-candidato ao Senado

Mario Covas Neto, filho do ex-governador de
São Paulo, é advogado e foi reeleito vereador
em 2016, com mais de 75 mil votos. Já presidiu
as comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública, e do Idoso e
“Renata Abreu é inteligente
Assistência Social da Câmara dos
e só trabalha pelo bem.
Vereadores. Se destaca pela
Ela sempre busca a união e,
personalidade firme
realmente, faz toda a diferença.”
e conciliadora.

Renata Areu

renataabreuoficial.com.br
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Uma nova esperança
da política nacional
Renata
Abreu
Deputada Federal
Presidente Nacional
do PODEMOS

Renata Abreu é mulher, mãe, advogada, empresária,
presidente nacional do Podemos e deputada federal
por São Paulo. Uma das novas esperanças da política
brasileira, em primeiro mandato, ela é ficha limpa, luta
pela transparência na vida pública e pelo fim do foro
privilegiado para políticos e autoridades em geral.
É filha de Cristina e José Abreu, fundadores do Centro
de Tradições Nordestinas (CTN), espaço dedicado a
fortalecer a cultura do Nordeste em São Paulo. Eleita
com mais de 86 mil votos, ela possui um gabinete
itinerante e viaja pelo Estado de São Paulo. Uma de
suas principais propostas é tornar Política e Direitos
do Cidadão disciplina obrigatória no currículo escolar,
para que o cidadão entenda e participe
dos destinos do Brasil.

Gabinete Renata Abreu Brasília
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Câmara dos Deputados, Anexo IV,
Gabinete 726 - Tel.: (61) 3215-5726

