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A DEPUTADA FEDERAL 

QUE MAIS TROUXE 

RECURSOS PARA A REGIÃO: 

PARA BAIXADA SANTISTA 

E VALE DO RIBEIRA”

R$ 350 MILHÕES 

“
PL 17/2019

Alterou a Lei Maria da Penha (Lei 1.340/2006) 
para permitir a apreensão de arma de fogo de 
agressor em casos de violência doméstica.  

PL 5193/2020

AAutoriza motoristas de ônibus a pararem fora 
dos pontos para mulheres das 22h às 5h. 
Muitas mulheres voltam sozinhas para casa 
nesse horário. Descendo o mais próximo pos-
sível de suas casas, podemos evitar episódios 
de violência. O projeto pretende tornar esse di-
reito válido para mulheres de todo território 
nacional. 

PL 5638/2020

Ações emergenciais destinadas para compen-
sar os efeitos da pandemia da Covid-19; institu-
iu o Programa Emergencial de Retomada do 
Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Ga-
rantia aos Setores Críticos (PGSC).

PL 2539/2019

Aumento de pena para o crime de apropriação 
de bem do idoso.

PL 3285/2019

Pede a proibição de construção de cava sub-
aquática em oceanos, rios, lagos e lagoas, para 
evitar acidentes ambientais.

PROJETOS 
DE LEI
MAIS DE 60 PROJETOS DE LEI
APRESENTADOS, COM DESTAQUE PARA:
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• R$ 27 milhões para a saúde regional, em ajuda a hospitais, 

leitos e medicamentos.

• Evitou o fim da extinção do Fundo Portus.

•• Conseguiu a antecipação da vacinação dos portuários 

brasileiros, após pleitear com os ministérios da infraestrutura e 

saúde. A vitória foi resultado de uma mobilização conjunta com 

sindicatos e federações de portuários.

•• Conseguiu junto à Bancada Paulista de deputados federais, 

dois veículos para combater incêndios de grande proporção no 

Porto de Santos. Serão caminhões especiais para o Corpo de 

Bombeiros, para as margens esquerda e direita do Porto.

• R$ 93 milhões para a retomada das obras do Conj. Tancredo 

Neves III (1.120 moradias) para Santos e São Vicente.

NOSSAS CONQUISTAS

• Inclusão da obra do Túnel Santos-Guarujá na 

privatização da gestão do Porto.

• Áreas da SPU destinadas para estacionamento de 

caminhões, Unifesp, Clubes (Portuguesa Santista, 

Portuários  e Santos) e área para conjuntos habitacionais.

• Uma nova agência dos Correios nos morros de Santos.

•• Abertura de Hospital Público Veterinário Regional para 

atender as demandas das cidades.

• Recuperação TPPS - utilizando parte do espaço para a 

Escola Jovens do Mar e uso turístico.

LUTAS EM ANDAMENTO

• Obras para as encostas dos morros 
 R$ 9.809 milhões
• Entrada de Santos (Renovação Contrato MRS)
 R$ 25 milhões

• Construção de praça pública em área do Morro do 
José Menino – R$ 600 mil
• Mobiliários para sala de aula – R$ 644 mil
• SANTA CASA DE SANTOS - Recursos para COVID, 
custeio e equipamentos - R$ 3.534 milhões
• Equip. Hosp. Beneficência Portuguesa – R$ 500 mil
•• 2 Caminhões para o Corpo de Bombeiros 
(combate a incêndio industrial no Porto de Santos)
 R$ 4.400 milhões

RECURSOS FEDERAIS

• Hospital dos Estivadores – R$ 900 mil
• Hospital Guilherme Álvaro – R$ 5 milhões
• Santa Casa de Santos – R$ 400 mil
• APAE Santos – R$ 100 mil
• Associação Brasileira dos Organizadores de Festivais 
de Folclore e Artes – R$ 100 mil
•• Associação Cultural Raízes Vila Nova – R$ 100 mil
• Associação Eduardo Furkini – R$ 220 mil
• Casa da Esperança de Santos – R$ 400 mil
• Casa Vó Benedita – R$ 220 mil
• Centro Cultural Patrícia Galvão – R$ 400 mil
• Centro Espírita Beneficente 30 de Julho – R$ 100 mil
• Educação Ambiental para jovens e adultos – R$ 250 mil
•• ETEC Aristóteles Ferreira – R$ 220 mil
• Instituto Histórico e Geográfico de Santos – R$ 150 mil
• Lar Espírita Mensageiros da Luz – R$ 250 mil
• Lar Evangélico de Amparo à velhice – R$ 190 mil
• Maternidade Silvério Fontes – R$ 500 mil
• ONG Viva Bicho – R$ 200 mil
• Ônibus escolar – R$ 275 mil
•• Polícia Técnica Científica de Santos – R$ 150 mil
• Reforma das Praças Jerônimo La Terza e Olímpio 
Lima – R$ 700 mil
• Reforma unid.de acolhimento inst. SEACOLHE – R$ 250 mil
• Segurança Pública – Embarcação blindada para a 
Polícia Militar –  R$ 1,5 milhão
• Sociedade São Vicente de Paulo de Santos – R$ 90 mil
•• Unifesp – R$ 200 mil
• Marinha - R$ 180 mil
• ABASE - R$ 100 mil

RECURSOS DO MANDATO

Nasci e cresci aqui na região. Tenho jeito e 
alma caiçara. Como jornalista, percorri todos 
os municípios da Baixada Santista e também 
cada canto do Vale do Ribeira. Contei muitas 
histórias, conheci muita gente e vi de perto as 
belezas, as histórias e também as 
dificuldades de cada lugar. Sempre usei a 
prprofissão como instrumento para dar voz a 
todas as pessoas.

Agora, como deputada federal, continuo com 
o mesmo compromisso porque acredito na 
política como missão, que só faz sentido 
quando  transforma a realidade de quem 
mais precisa e muda pra melhor a vida da 
população. 

Meu mandaMeu mandato é regional e faço questão de 
destinar minhas emendas para os municípios 
daqui. Veja as ações que foram feitas na sua 
cidade, por meio do nosso trabalho.

Contem sempre comigo!

OLÁ MEUS AMIGOS,


