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Apresento aqui minha prestação de contas do mandato, peço 

a vocês que me ajudem com sugestões e críticas, através dos 

canais abertos pela Internet e pelas redes sociais, para 

continuarmos construindo um mandato mais eficiente e 

democrático. Reforço meu compromisso, de executar um 

mandato cada vez mais presente e participativo. Um abraço 

em cada um, e lembrem-se: A Luta Muda A Lei ®!

IVEMOS NESSE PERÍODO UMA SITUAÇÃO TOTALMENTE TATÍPICA, COM A CHEGADA DA PANDEMIA DA COVID-19, 
que colocou em risco não apenas a vida das pessoas, mas 

também a economia do nosso país e do nosso estado. Desde o 

início tenho defendido o isolamento vertical, porque acredito 

que as consequências do isolamento total podem ser terríveis 

para os empregos e a economia. Neste sentido tenho feito 

clara oposição à política adotada pelo governo do Estado e 

apoiado a política do Governo Federal. Integro o grupo PDO 

(Parlamentares Defensores do Orçamento), que tem o 

objetivo de fiscalizar a utilização de recursos públicos, nesse 

período onde o estado de calamidade pública, desobriga o 

estado em iniciar processos de licitação, em razão da urgência 

no combate à pandemia.

Tenho buscado seguir o mesmo caminho que me conduziu à vida pública: fazer a diferença na 

vida da população do estado de São Paulo e trabalhar pela defesa dos servidores públicos 

e agentes da Segurança Pública. Categorias que são desvalorizadas e desamparadas pelo 

poder público em quase três décadas de governo do PSDB. Tenho incansavelmente defendido 

seus direitos e lutado pela conquista de melhorias que possam impactar suas vidas e carreiras. 

Não é uma tarefa fácil, mas é um compromisso de vida que assumi. 

OMPLETEI MEU PRIMEIRO ANO DE MANDATO EM MARÇO DESTE 2020, UM PERÍODO DE C PERMANENTE APRENDIZADO NA ALESP.

Tenho procurado honrar os votos que recebi, sendo atuante na defesa da população do estado 

de São Paulo, com a presença constante nas comissões, no plenário, apresentando projetos, 

destinando emendas, fiscalizando os gastos públicos e mantendo as portas do gabinete 

sempre abertas para acolher a todos. 
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Em 12/2, realizei visita ao , em Centro Boldrini

Campinas, onde fui recebida pela Presidente, 

Dra. Silvia Brandalise e a Relações Institucio- 

nais, Fernanda, que me apresentaram o 

i n c r í v e l  t ra b a l h o  q u e  re a l i z a m  e  a s 

necessidades da instituição. O Boldrini é 

referência em medicina oncológica e 

hematologia pediátrica. 

BOLDRINI NA LUTA CONTRA O CÂNCER INFANTIL

OLHAR DE BIA: UMA ONG QUE IMPACTA NOSSOS CORAÇÕES

No dia 14/2  fui conhecer o trabalho da Bia através da ONG " ", com sede em Olhar de Bia

Guarulhos, que realiza um lindo trabalho 

t ransformando cr ianças  e  jovens  em 

protagonistas de suas histórias,  através do 

Esporte, Cultura, Capacitação Profissional e 

Sol idariedade.  O Olhar de Bia é uma 

Organização Não-Governamental, laica e sem 

qualquer ligação política partidária com órgãos 

ou instituições políticas.

CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA: TRABALHO QUE TRANSFORMA VIDAS

A Casa da Criança Paralítica de Campinas – 

CCP é uma instituição de utilidade pública sem 

fins lucrativos que oferece tratamento de 

reabi l i tação gratui to  para cr ianças e 

adolescentes com deficiência f ís ica e 

comprometimento neurológico.

Estive com a diretora social, Maria Delta, no dia 8/2, conhecendo mais desse maravilhoso 

trabalho e das necessidades da instituição, que atende gratuitamente crianças e adolescentes 

com deficiência física e comprometimento 

neurológico.

APOIO ÀS ENTIDADES
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LUTA PELA APROVAÇÃO DO PLC 31 DE 2001

Aproveitando a Lei federal 13.967, que obriga os Estados a se adequar, instituindo o Código de 

Ética das Polícias Militares em até 12 meses, reindicamos em 19/2, o  Código de Ética da 

Polícia Militar, que havíamos indicado já no meu primeiro dia de mandato.

REINDICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DA PM

Recebi no gabinete, em 19/2, representantes do Judiciário, Magistrados, Polícia Civil, Técnicos-

Científicos e Funcionários Públicos Estaduais, que vieram agradecer por eu ter votado “NÃO” 

para a Reforma da Previdência dos Servidores do Estado de SP. Sigo honrando meu 

compromisso com os Servidores, contem sempre comigo!

A aprovação do PLC 31 de 2001, resguarda a igualdade de 

oportunidades, justiça e democracia no processo de promoção 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Resgatei na Alesp, em 10/2, a discussão sobre o PLC 31 de 2001, 

que está pronto para ser votado em plenário. 

O PLC dispõe sobre o acesso de Subtenentes ao Quadro de 

Auxiliar de Oficiais da Polícia Militar, acabando com a  barreira 

na escala de promoções da PM, que impede o avanço dos 

Subtenentes ao posto de 2º Tenente PM.

MEU VOTO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Em minhas decisões, me oriento pelo que considero ser o melhor para os interesses do nosso 

Estado de São Paulo e para os Funcionários Públicos, por isso, votei NÃO à Reforma da 

Previdência do Estado de São Paulo, no segundo turno da votação em 3/3, no plenário da 

Alesp.

SERVIDORES PÚBLICOS AGRADECEM EMPENHO DA DEPUTADA
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Em 6/3 participei de um grande evento na Câmara 

Municipal de São Vicente, sobre a participação da 

mulher na política, em alusão ao Dia Internacional 

da Mulher, com  café da manhã organizado pelo PROS 

Mulher de São Vicente. Além de confraternizarmos, 

foi uma oportunidade de contar a minha história e 

também de acolhermos fichas de filiação de outras 

mulheres que querem participar da política, porque 

assim como eu, acreditam que podemos fazer a 

diferença e gerar transformação.

CELEBRANDO O DIA DA MULHER COM AMIGOS EM GUARULHOS

POLICIAIS MILITARES PARTICIPAM DE PALESTRA SOBRE STRESS, DEPRESSÃO E SUICÍDIO

Em mais uma agenda propositiva da Frente Parlamentar, que coordeno na Alesp, sobre 

prevenção ao Suicídio dos profissionais da Segurança Pública, levamos,  em 27/2, aos 

Oficiais da área do CPAM-8, a palestra do psicoterapeuta Samuel Borges, com o tema: “Stress, 

Depressão e Suicídio.” Com apoio do Comandante do CPAM-8, Cel PM Ricardo Roberto 

Tofanelli, recebemos no auditório do SENAI de Barueri, oficiais do 14ºM, 20º M, 25º M, 33ºM, 

36ºM 42º M E 5º BAEP.

Estive no domingo, 8/3, celebrando o Dia das Mulheres, com amigos queridos na cidade de 

Guarulhos. 

LUGAR DE MULHER É NA POLÍTICA!

Em 9/3 estive com o grupo de Policiais Penais que acampavam na Alesp, reforçando meu apoio 

para os chamamentos dos seus concursos. Registrei em plenário meu apoio para que o 

Governador realize os chamamentos em benefício da Segurança do estado de São Paulo e 

desses profissionais que precisam e querem trabalhar.

CHAMAMENTO URGENTE, GOVERNADOR!
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HOMENAGEM HEROÍNAS DE 32

Feliz e honrada, por ser homenageada, 

em 9/3, com a outorga da medalha "ANA 

TERRA", em evento organizado pela 

Sociedade Veteranos de 32 - M.M.D.C. 

Também recebeu a homenagem, a 

querida amiga, Maria Delta, presidente da 

Associação da Criança Paralítica.

IPA RECONHECE ESFORÇOS CONTRA APROVAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Em 17/3, recebi ofício em nome do IPA – International Police Association, em reconhecimento 

aos meus esforços e dos deputados que, conjuntamente, lutaram contra a aprovação da 

Reforma da Previdência do Estado de SP na Alesp. Embora aprovada, sinto que fiz tudo que 

estava ao meu alcance, e de cabeça erguida recebo essa e tantas outras mensagens de 

agradecimento, que me estimulam a continuar lutando por tudo que acredito.

PELA DECRETAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE SÃO PAULO

Em 30/3, votei favorável à decretação do estado de calaminade pública no estado de SP, 

deixando claro que quero acompanhar de perto a aplicação dos recursos públicos.

UM PARTIDO CONSTRUÍDO NO AMOR E NA GARRA

Participei, em 14/3, de um linda plenária do Encontro Regional do PROS para as eleições 2020, 

na minha querida cidade do Guarujá. Muita troca de experiência e a certeza de que juntos 

podemos fazer a diferença.
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AÇÕES DE ENFRENTAMENTO
À COVID-19

Ÿ  de Coordenação de CRIAÇÃO

Projetos de Combate à 

COVID-19 na Alesp;

Ÿ INDICAÇÃO encaminhada ao 

Governador sobre a 

suspensão da cobrança da 

alíquota da previdência;

Ÿ Voto  de cortes em A FAVOR

orçamento parlamentar para 

ajuda ao povo paulista 

durante a pandemia.

Ÿ Solicitação atendida no 

PROJETO DE LEI 174 de 2020, 

que dispõe sobre a indicação 

de aquisição de EPIs para 

profissionais da linha de 

frente de combate à COVID-

19, abrangendo profissionais 

da Saúde e Segurança 

Pública.

Ÿ  realizadas para VISITAS

fiscalizar a existência de EPIs 

nos batalhões e delegacias;
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MANIFESTAÇÕES E CARREATAS PELA LIBERAÇÃO CONSCIENTE DO COMÉRCIO

Participei de manifestações e carreatas em São Paulo e no interior do estado, 

reivindicando a reabertura consciente do comércio. Sabemos da gravidade da 

pandemia, mas não podemos deixar as pessoas morrerem de fome, sem trabalho e 

sem recursos para sua subsistência. Nesse sentido, participei dos eventos que 

defendem a manutenção do trabalho e da renda do povo paulista, através da 

reabertura do comércio e também pedem o impeachment do Governador João Dória, 

que tem comandado de forma ineficiente o estado de São Paulo, diante da pandemia.

18/04 

SANTA BÁRBARA

E AMERICANA

SANTA BÁRBARA DO OESTE SÃO PAULO

CAMPINAS LEMEAMERICANA

09



NUNCA votarei contra o funciona- 

lismo público e nenhum trabalha-

Quando permitimos que salários de 

trabalhadores sejam diminuídos, 

estamos abrindo precedentes para 

que TODO trabalhador seja atingido!

JUNTOS PELO FUNCIONALISMO PÚBLICO DE 

SÃO PAULO!

Ao lado do deputado Major Meca, lutei pela 

derrubada do decreto 64937/2020, que versa sobre 

a suspensão do 13 º salário e de outros benefícios dos 

servidores públicos.

Em 30/4, no plenário da Alesp, votei 

FAVORÁVEL ao desconto de salário 

dos deputados em 30%, 40% da 

verba de gabinete, 80% do fundo da 

Alesp em favor do combate à 

pandemia da COVID-19 e CONTRA a 

redução de salário dos servidores 

comissionados.

APROVAÇÃO DA REDUÇÃO DE SALÁRIO DOS PARLAMENTARES

dor!

10



Em reunião com o Comandante Geral da Polícia Militar de SP, Cel. PM Alencar e equipe, 

em 20/4, informo que:

Ÿ As promoções seguem normais: PRAÇAS: até dia 21 de abril e OFICIAIS até dia 24 de 

maio.

Ÿ A ACADEMIA do Barro Branco e a ESCOLA de Formação de SOLDADOS deverá 

funcionar no regime 12x36 utilizando área externa para instrução, evitando 

prejudicar o tempo de formação dos Alunos no aspecto inclusive, financeiro e evitar 

o déficit de Policiais Militares, nas ruas, para a população.

Ÿ Os SARGENTOS PMs que voltaram as suas unidades devido ao isolamento do COVID 

19 e que interromperam seu curso de formação, NÃO serão prejudicados. O 

Comando estuda readequar a grade para que a formação não seja prejudicada, seja 

através de EADs e provas presenciais ou ainda outra forma de conclusão. Deixou 

claro que os Sargentos devem ser empenhados em suas funções como SARGENTO 

estagiário. Caso alguém tenha essa dificuldade ou essa ordem for descumprida, 

estou a disposição para providências e levar até o CG.

Ÿ TODAS as unidades deverão já terem EPIs de proteção ao COVID 19. Caso a sua não 

tenha, por favor nos contate para que possamos cobrar o fornecimento dos 

mesmos.

Se tiverem mais dúvidas, estou à disposição para levar ao Comando e trazer respostas 

verdadeiras.

Ÿ O papel do Policial Militar é andar ao lado e proteger o cidadão. Nenhum Policial 

Militar deverá ser truculento ou usar de força para retirar pessoas de áreas públicas. 

O mesmo deverá informar do risco possível do vírus e só orientar, esse é o papel do 

Policial.

ESCLARECIMENTOS DO COMANDO GERAL DA PM
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CRIAÇÃO DO GRUPO PDO

A primeira proposta do grupo é a criação de uma CPI para fiscalizar os gastos com o 

combate à COVID-19 no Estado de São Paulo. Dentre as propostas apresentadas estão 

a visitação aos hospitais de campanha, reunião com Secretários de Estado para 

esclarecimentos e verificação das despesas de compras e aluguéis de materiais 

realizadas com a dispensa de licitação.

Além da deputada Adriana 

Borgo, o grupo é formado 

pelos deputados estaduais...

Ÿ Conte Lopes, 

Ÿ Coronel Nishikawa,

Ÿ Coronel Telhada,

Ÿ Ed Thomas, 

Ÿ Edna Macedo, 

Ÿ Márcio Nakashima,

Ÿ Sargento Neri e

Ÿ Tenente Coimbra.

Na tarde de 23 de abril, um grupo independente de deputados estaduais criou na 

ALESP o grupo de trabalho “ ” (“Parlamentares Defensores do Orçamento”), PDO

formado com o objetivo de fiscalizar a destinação de recursos orçamentários pelo 

poder executivo durante a pandemia da COVID-19 (coronavírus).

Ÿ Letícia Aguiar, 
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O Governador João Doria cancelou um contrato milionário denunciado pelos 

Parlamentares envolvidos na fiscalização do seu dinheiro, do povo Paulista!

Os indícios de irregularidades na compra dos aventais, surgiram a partir de uma diligência feita 

pelo grupo PDO ao local que deveria ser a sede da empresa em Itapevi, mas no local encontra-

se a residência do “empresário” e que, na verdade, atua no ramo de edição de livros, não possui 

expertise “na confecção” de aventais descartáveis e seu capital social (R$ 20 mil) é incompatível 

com o valor da compra pelo governo, conforme denúncia dos deputados.

PRIMEIRA VITÓRIA DO PDO NA ALESP!

As irregularidades na empresa vencedora do contrato, foi denunciada pelo grupo PDO 

(Parlamentares em Defesa do Orçamento).

Após denúncia de deputados, o Governador João Doria (PSDB) anunciou, através de sua conta 

no Twitter, a imediata suspensão da compra de 1,1 milhão de aventais de um contrato de R$ 

14,1 milhões.

O trabalho de fiscalização dos parlamentares levou o grupo a fazer uma representação no TCE 

– Tribunal de Contas do Estado, o recuo do Governador João Doria foi comemorado pelos 

parlamentares que também anunciaram novas ações.
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CONTRA O RODÍZIO AMPLIADO

PDO APROVA PRODUÇÃO DE AVENTAIS EM FÁBRICA NO BOM RETIRO

Em 12 de Maio, o PDO realizou mais uma ação de fiscalização, o onde aprovou o 

trabalho na Vitadiny Confecções, empresa do ramo vestuário, contratada pelo governo 

do estado para produzir 2 milhões de aventais 

descartáveis para uso das equipes médicas no 

enfrentamento à Covid19, considerando a 

empresa apta a honrar o contrato.

HOSPITAL DE CAMPANHA DO COMPLEXO IBIRAPUERA FUNCIONA ABAIXO DA 

CAPACIDADE

Em 12 dias de funcionamento, o hospital de campanha do Complexo Ibirapuera, na 

Capital, opera com 48,5% de ocupação. Foi o que constatou o grupo PDO 

(Parlamentares em Defesa do Orçamento), em diligência ao local na tarde 12 de Maio. É 

a primeira vez que deputados visitam um hospital de campanha com estrutura voltada 

exclusivamente para atender infectados pela Covid19.

Em 12 de Maio, os Parlamentares em Defesa do 

Orçamento protocolam Ação Popular contra o 

Rodízio ampliado na Cidade de São Paulo. 
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Ÿ  BERTIOGA: LIBERADO 170 MIL

· Emendas liberadas para a saúde, em razão do combate à Covid-19:

Conheça o trabalho que o meu mandato vem realizando em benefício dos diversos municípios 

do nosso estado de São Paulo.

Ÿ  AREALVA: Liberado 100 mil

Ÿ  ARARAS: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS - Liberado 100 mil

Ÿ  RIBEIRÃO PIRES: APRAESPI - ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

E INLUSÃO DA PESSOA COM DEFICÊNCIA - LIBERADO 100 MIL

OUTRAS EMENDAS CELEBRADAS

Ÿ TORRE DE PEDRA: foi contemplada com emenda que será destinada à iluminação do 

município. 

Ÿ PEDREIRA: foram iniciadas as obras de infraestrutura da cidade de Pedreira, graças a 

destinação que fiz de R$500 mil em emendas parlamentares

Ÿ DIVINOLÂNIA: CONDERG - HOSPITAL REGIONAL DE DIVI NOLÂNDIA - Liberado 100 mil

Ÿ  GUARUJÁ: ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ - LIBERADO 135 

MIL

Ÿ  GUARUJA: CRPI - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARILISIA INFANTIL E CEREBRAL - Liberado 

135 mil

Ÿ  PARANAPUÃ: liberado 100 mil

Ÿ  CAMPINAS: REDE MARIO GATTI - LIBERADO 800 MIL 

Ÿ  CAMPINA DE MONTE ALEGRE: Liberado 100 mil

Ÿ  BORBOREMA: Liberado 120 mil

Ÿ JAÚ: HOSPITAL AMARAL CARVALHO: destinação de emenda parlamentar voluntária, que fiz 

para custeio na área de saúde de Jaú, contemplou a instituição.

EMENDAS PARLAMENTARES

MAIS DE 

R$ 2 MILHÕES
DE REAIS EM EMENDAS
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COMISSÕES

FRENTES PARLAMENTARES QUE COORDENA

Ÿ Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários – membro efetivo

Ÿ Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da 

Participação e das Questões Sociais – vice-presidente

Ÿ Frente Parlamentar de Apoio à Prevenção de Queimaduras e Atendimento 

Global ao Paciente Queimado

Ÿ Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais de Segurança Pública do 

Estado de São Paulo Demitidos Injustamente

Ÿ Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores do Judiciário

FRENTES PARLAMENTARES QUE INTEGRA

Ÿ Frente Parlamentar pela Criação de Escolas Militares no Estado de São Paulo

Ÿ Frente Parlamentar de Desenvolvimento Estratégico do Sistema Penitenciário

Ÿ Frente Parlamentar de Estudo e Pesquisa com Objetivo de Combater e Prevenir 

o Suicídio dos Profissionais de Segurança Pública

Ÿ Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos dos Policiais Militares, 

Policiais Civis, Agentes Penitenciários, Guardas Civis e Demais Agentes de 

Segurança Pública

Ÿ Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista

AÇÕES LEGISLATIVAS
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FRENTES PARLAMENTARES QUE APOIA

Ÿ Frente Parlamentar em Apoio à Rede Hemocentro de Ribeirão Preto

Ÿ Frente Parlamentar em Defesa e para o Desenvolvimento dos Municípios com 

Menos de Cinquenta Mil Habitantes

Ÿ Frente Parlamentar pelo Livre Mercado

Ÿ Frente Parlamentar de Combate às Enchentes no Alto Tietê

Ÿ Frente Parlamentar de Descentralização dos Medicamentos de Alto Custo

Ÿ Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Ÿ Frente Parlamentar em Defesa das Vistorias Veiculares em prol da Segurança e 

da Vida

Ÿ Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Santos e de São Sebastião

Ÿ Frente Parlamentar em Combate à Violência contra a Mulher, ao Feminicídio e 

aos Relacionamentos Abusivos

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Ÿ Frente Parlamentar em Defesa da Cultura

Ÿ Frente Parlamentar do Setor Pesqueiro e da Aquicultura do Estado de São 

Paulo

8 Projetos de Lei

 Projetos de Lei Complementares98

 Moções16

 Indicações97

 Requerimentos20

Requerimentos de Informação19 

AÇÕES LEGISLATIVAS
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