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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:

LITORAL SUL
Nosso trabalho pelo
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• Hospital Público Veterinário Regional.

• Restituição das colunas do Convento de 

Itanhaém.

• Duplicação do viaduto da curva do S.

• Extensão do VLT para a Área Continental 

de São Vicente e Litoral Sul.

•• Aeroporto de Itanhaém e de Praia Grande, 

o Andaraguá.

LUTAS EM
ANDAMENTO

• Reurbanização da Praça Prefeito João de Barros 
Teixeira – R$250 mil.

RECURSOS FEDERAIS

• ETEC – R$ 80 mil.
• Saúde – R$ 100 mil.
• Recapeamento, sinalização e acessibilidade da 
Av. Marina e Rua Rui Barbosa - R$ 250 mil.
• Conselho do Idoso (aquisição de automóvel e 
equipamentos) – R$ 110 mil.
•• Conselho Tutelar (aquisição de automóvel e 
equipamentos) – R$ 120 mil.
• APAE – R$ 100 mil.

• MONGAGUÁ
RECURSOS DO MANDATO

• Ampliação de Ciclovia e Passeio na Avenida 
Governador Mário Covas Jr. – R$ 250 mil.
• Saúde/Covid-19 – Hospital Regional – R$ 157 mil.
• Reforma de Unidade - Saúde da Família – R$ 700 mil.

RECURSOS FEDERAIS

• Conselho do Idoso (aquisição de automóvel 
e equipamentos) – R$ 100 mil.
• Hospital Regional de Itanhaém – R$ 550 mil.
• Pavimentação da Avenida Walter Miranda 
(Balneário Tropical) – R$ 250 mil.
• Convento Nossa Senhora da Conceição – R$ 250 mil.

• ITANHAÉM
RECURSOS DO MANDATO

• Acessibilidade no centro comercial e 
orla – R$ 250 mil.

RECURSOS FEDERAIS

• ETEC – R$ 75 mil.
Conselho do Idoso (aquisição de automóvel e 
equipamentos) – R$ 100 mil.
• Veículos e equipamentos para área da saúde 
 R$ 230 mil.
• Ambulância – R$ 300 mil.

• PERUÍBE
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,


