


A Escola de Cidadania é a missão do nosso mandato de disseminar boa informação e 
promover debates de qualidade. No último semestre foram + de 600 pessoas que 
entenderam mais sobre a política e sobre o orçamento público de Taubaté. 
 

Vamos agendar uma Escola de Cidadania? 
Mande uma mensagem no WhatsApp (12) 99180 4254 

 A indicação é INSTRUMENTO LEGAL que os vereadores podem usar para sugerir 
ações de competência do Poder Executivo, ou seja, propor construções, procedimentos e 
regras para a Prefeitura.  No 2º semestre de 2018 , fiz 6 indicações, conheça algumas delas: 
 

 Indicação para criação de regras claras para a atribuição de aulas dos professores 
 Indicação para criação de contrapartida ambiental para empresas de grande porte na 
cidade 
 Indicação para criação de corredores de ônibus – resultado da Audiência Pública do 
Transporte 

 Em 2018, propus uma CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito para 
investigar o contrato com a ABC Transportes, porém os vereadores da base aliada do 
Prefeito a tornaram inviável e criaram outra CPI sem a minha participação. 
 Mesmo assim, fiz uma representação independente do meu estudo no 
Ministério Público e em 2019 estamos colhendo frutos dessa minha ação provando 
irregularidades do contrato apontados pelo TCE!  
 

Continuarei fiscalizando para tornar Taubaté um lugar melhor para a gente viver! 
  



Foi minha proposta de campanha em 2016 
ter 1 cargo rotativo no gabinete com o 
objetivo de que mais pessoas conheçam, na 
prática, como funciona um gabinete de 
vereador e o processo legislativo. 

Foi a 1ª vez na história da Câmara de Taubaté que aconteceu um processo 
seletivo para assessor e que promovesse a educação política em que 
acreditamos!  
 
 

 Veiculou na região uma notícia 
envolvendo a Planus do Brasil, empresa de 
consultoria de cidades que eu criei em 2012 
com o Bruno, meu marido. 

 Na notícia, uma denúncia anônima 
acusava o favorecimento em uma licitação que 
vencemos na cidade de Potim.  
 Como maior interessada de que 
houvesse uma investigação, me denunciei no 
MP e estou aguardando ser investigado, da 
mesma forma que faço quando tenho 
denúncias sobre o interesse público e 
encaminho aos órgãos competentes, não aos 
jornais. 



 O dinheiro público vem dos repasses estaduais e federais e dos impostos 
municipais que nós pagamos. Ou seja, independente de onde ele vem, o dinheiro é 
NOSSO! 
 Todo ano a prefeitura elabora a Lei Orçamentária Anual (LOA), que é uma 
previsão do quanto será gasto no próximo ano. 
 As emendas impositivas são ferramentas que os vereadores têm para 
destinar uma parte do orçamento para obras, projetos e ações que julga importantes 
para a cidade. Para 2019, diferente das ações da Prefeitura de Taubaté e do Governo 
Federal, mais de 40% das minhas emendas são destinadas para as categorias de base 
do Esporte, porque acredito nisso para prevenir doenças e desenvolver habilidades dos 
jovens da cidade 
 Também fiz emendas para a cidade ter “corujões” e contratar exames e 
consultas para diminuir as filas de espera que passa de mais de 8 mil pessoas para 
oftalmo, por exemplo.  
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 Além da prestação de contas semestral, toda semana 
compartilho minhas atividades nas redes sociais para que você, 
cidadão de Taubaté, possa fiscalizar meu trabalho e participar das 
decisões legislativas.  
 
Toda 2ª feira:  Agenda da semana no site 
         Consulta Popular – dê sua opinião nos projetos a serem 
         votados nas sessões 
  
Toda 3ª feira: Resumo da Sessão – saiba o que foi discutido  e votado 
         na sessão 
 
Toda 6ª feira: Resumo da semana – saiba como foi minha semana de 
         trabalho como sua funcionária! 
 
 


