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Um Mandato Incansável
Remanesce agora em mim uma penetrante 
sensação de mais uma missão cumprida. Nenhum 
outro vocábulo seria capaz de descrever 2019 com 
tamanha precisão a não ser trabalho. Um trabalho 
incomum, incansável, ininterrupto, balizado no 
compromisso e responsabilidade intensos que me 
fundamentam e na confiança em mim creditada 
por milhares de brasileiros e brasileiras que 
vivem no Estado de São Paulo. Honra e gratidão 
me definem neste tempo: a Deus, à família, aos 

parceiros desta jornada. E o futuro, aquele que já 
começa a vicejar no limiar de 2020, traz consigo a 
convicção de que esta nova ferramenta de trabalho 
que conquistei democraticamente nas eleições de 
2018, só cessará o seu labor se deixarem de existir 
a fé, a esperança e o meu imenso desejo de servir.

Feliz 2020 a todos vocês!
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A deputada Damaris Moura, desde o início de sua carreira como advogada, trabalhou por causas às 
quais acredita serem fundamentais para se ter uma vida digna. Entre elas se destacam o combate ao 
abuso e violência, especialmente contra mulheres, crianças e idosos e a defesa intransigente da liber-
dade religiosa. Causas que se interligam pois têm por princípio os direitos humanos, o direito de todos, 
o direito de cada um. Por isso, desde que assumiu o mandato como deputada começou a trabalhar 
incansavelmente para que suas bandeiras promovessem projetos relacionados à proteção dos mais 
vulneráveis e à promoção da dignidade humana.

A primeira e inesquecível ação foi a comemoração 
da Semana Estadual da Liberdade Religiosa, de 24 
a 27 de maio, em São Paulo e municípios vizinhos, 
que reuniu mais de 7 mil pessoas e contou com 
a presença do secretário-geral da International 
Religion Liberty Association (IRLA), Ganoune Diop, 
além de reuniões com o governador João Dória,  
o prefeito de São Paulo, Bruno Covas e outras 
autoridades.
Em setembro, foi a vez do Lançamento da Frente 
Parlamentar em defesa da Liberdade Religiosa, 
prestigiado por autoridades civis e autoridades 
religiosas de inúmeros segmentos.

Há anos defendendo diariamente pessoas e causas 
que combatam este tipo de crime, a deputada 
Damaris Moura trouxe esta luta para o seu mandato. 
Por isso, sua primeira lei, a 17.186 é a instituição 
do dia Estadual da Campanha Quebrando o 
Silêncio. E, já está em tramitação o PL 1078 de 
Bares e Restaurantes – que prevê a obrigação de 
bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem 
medidas para auxiliar as mulheres que se sintam 
em situação de risco nas dependências destes 
estabelecimentos. A novidade no próximo ano será 
o lançamento da Frente Parlamentar de Combate à 
Violência Doméstica.

Em defesa da dignidade humana, liberdade 
religiosa e no combate à violência doméstica 

Semana Estadual da Liberdade Religiosa
e o lançamento da Frente Parlamentar 

Combate à Violência Doméstica
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Desde 21 de outubro já é lei no Estado de São Paulo o 

“Dia estadual da Campanha Quebrando o Silêncio”, uma 

campanha da Igreja Adventista que ocorre, anualmente, 

no quarto sábado do mês de agosto. Sancionada pelo 

governador João Dória, a lei 17.186 tem por objetivo 

orientar e conscientizar as vítimas de abuso e  violência 

doméstica, em especial, crianças, mulheres e idosos 

para que denunciem estas práticas criminosas. 

Esta é uma campanha de utilidade pública, que tem por 

objetivo resgatar e preservar a dignidade humana dos mais 

vulneráveis.

Mais uma conquista da deputada Damaris 
Moura: a partir de agora o importante 
evento Tatuí Classic Car passa a fazer 
parte do calendário oficial do Estado de 
São  Paulo. Realizado anualmente no 
mês de agosto, o evento será divulgado 
no calendário turístico estadual. Com 
a sanção do governador João Dória, em 
29 de novembro, o projeto da deputada 
Damaris Moura agora é a lei nº 17.218. 
Mais geração de renda para a região.

Agora é Lei!
Dia da Campanha Quebrando 
o Silêncio agora é lei estadual

Tatuí Classic Car

Tatuí Classic Car
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Projetos de Lei da deputada 
em tramitação na Assembleia
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Deputada Damaris Moura conquista  
12 milhões de reais para 77 municípios

Neste primeiro ano de mandato, a deputada Damaris Moura conquistou R$ 12 milhões de reais 
para 77 municípios de diversas regiões do Estado, por meio de emendas parlamentares.  
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Jaú

Juquiá

Laranjal Paulista

Miracatu
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Monte Azul Paulista

Ourinhos

Paranapanema

Pariquera-Açú
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Deputada Damaris Moura conquista  
12 milhões de reais para 77 municípios

Mais de 50% dos recursos vão para a área da Saúde, para custeio, ampliação, infraestrutura, reformas, 
aquisição de equipamentos ou veículos para transporte de pacientes. A infraestrutura dos municípios 
também foi atendida, com recursos para iluminação pública e aquisição de equipamentos para a Defesa 
Civil Municipal, assim como recursos para a assistência e desenvolvimento social.

Pedro de Toledo

Peruíbe

Piedade

Pilar do Sul

Pindamonhangaba

Pindorama

Piracicaba

Piraju

Porangaba

Porto Feliz

Promissão

Quadra

Registro

Ribeirão Preto

Roseira

Salto de Pirapora

Santa Rosa de Viterbo

São Carlos

São José do Rio Preto

São Paulo

São Roque

São Simão

Sud Mennucci

Taquarituba

Tatuí

Tietê

Torre de Pedra

Valinhos

Vargem

Votorantim
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A deputada Damaris Moura levou, por meio de 
sua solicitação ao Governo do Estado, a carreta 
do Programa Mulheres de Peito, da Secretaria de 
Estado da Saúde, aos municípios de Tatuí, Capela 
do Alto, Boituva e Cajati. O atendimento ocorre 
sempre na praça principal da cidade, onde a 
carreta fica estacionada por vários dias. O serviço 
móvel oferece mamografias gratuitas sem 
necessidade de pedido médico para mulheres 
acima de 50 anos e com pedido médico para 
mulheres entre 39 a 49 anos.

A OMS estima que no mundo ocorram 
1.050.000 casos de câncer de mama 
por ano. É o tipo que mais incide sobre a 
população feminina, e portanto, a causa 
mais frequente de morte por esta doença. 
Por isso, a importância da prevenção. 
Esta era uma demanda do município 
que levei ao governo e que prontamente 
fui atendida, declara a deputada. 

“Estamos aqui, com a Carreta Mulheres de Peito, muito 
obrigada Deputada Damaris pelo aconselhamento a 
todas as mulheres de Capela do Alto. Estamos aqui 
com nossa amiga que vai passar agora, graças a Deus 
essa oportunidade você deu pra gente. Obrigada a 
todos vereadores e prefeito de Capela do Alto.“
- Juliana Balbine (Capela do Alto)

“Nós agradecemos a Deus pela Dr. Damaris ter trazido 
a Carreta aqui em Capela do Alto pra fazermos a 
mamografia!“
- Dona Lourdes (Capela do Alto)

Carreta Mulheres de Peito
+ de 3 mil mulheres atendidas

Depoimentos
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Deputada Damaris Moura é 
recebida no PSDB
O governador João Dória recepcionou a deputada 
Damaris Moura no dia de sua filiação ao partido 
(13 de novembro), juntamente com o secretário 
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; 
a líder do PSDB na Assembleia Legislativa, a 
deputada Carla Morando; o presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de São Paulo, Eduardo 
Tuma; a Secretária dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Celia Leão; além de prefeitos, 
vereadores e secretários.

“Minha filiação tem o forte propósito de me juntar 
a todos estes parceiros de partido, e àqueles que 
como nós estão comprometidos com a missão 
de melhorar a vida das pessoas neste Estado”, 
explica a deputada.
A deputada que estava filiada ao Partido 
Humanista da Solidariedade (PHS), após este 
partido ser incorporado por outra bandeira 

partidária, foi convidada a integrar o time do 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 
criado em 1988.  “Tenho recebido todo suporte 
para trabalhar as bandeiras do meu mandato, 
e em especial, do nosso governador João Dória. 
Novos vôos, mas com os mesmos compromissos 
ético e moral com os quais sempre pautei minha 
trajetória”, declara a deputada.
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Em defesa do  direito de todos

Semana da Liberdade Religiosa na UNASP/SP Campanha Quebrando o Silêncio nos parques de SP

Lançamento da Frente Parlamentar em defesa da
Liberdade Religiosa

Em defesa da pessoa com deficiência

O Vale do Futuro se tornando realidadeLíder mundial da International Religious Liberty 
Association (IRLA) vem ao Brasil

Dia da Liberdade Religiosa na IASD Central Paulistana

Evento em apoio à comunidade Peruana



11www.damarismoura.com.br

Deputada assina convênio de 900 mil reais 
para seis municípios do interior paulista 

FAAB (Federação dos 
Advogados Adventistas 
do Brasil)

Para encerrar o ano de muito trabalho, a 
deputada Damaris Moura assinou convênios 
com seis municípios, que receberão por meio 
de suas emendas parlamentares recursos 
para investimentos em infraestrutura urbana, 
iluminação, asfalto, entre outras áreas, num total 
de 900 mil reais. 

É com muita alegria que realizo esta reunião. Sei 
que estas emendas levarão melhorias e benefícios 
diretos para a vida das pessoas, de forma prática 
e inclusiva. Como já dizia o governador Franco 
Montoro, as pessoas moram nos municípios,  
explica a deputada Damaris Moura.

Foram atendidos nesta etapa:  
Porto Feliz, prefeito Antônio Prado  
R$ 200 mil 
Araçoiaba da Serra, Dirlei Ortega  
R$ 100 mil 
Capão Bonito, Marco Antônio Citadini  
R$ 200 mil 
Capela do Alto, Péricles Gonçalves  
R$ 200 mil 
Promissão, Artur Manoel Nogueira Franco 
R$ 100 mil 
Eldorado, Durval de Morais 
R$ 100 mil

A deputada Damaris Moura participou como 
palestrante no mês de outubro, do 1º Encontro 
Nacional da recém-criada Federação dos 
Advogados Adventistas do Brasil (FAAB), ao lado 
dos palestrantes deputada Janaina Paschoal 
e o Presidente da Câmara Municipal de São 
Paulo, vereador Eduardo Tuma. Por intermédio 
da deputada Damaris a FAAB e a  Defensoria 
Pública de São Paulo firmaram nessa data um 
protocolo de intenções para atendimento de 
pessoas carentes através da Justiça Restaurativa. 
A deputada já vem buscando promover a 
capacitação de advogados, assistentes sociais e 
psicólogos para solucionarem conflitos através 
dos métodos e técnicas da Justiça Restaurativa, 
inclusive aqueles relacionados à violência 
doméstica, sem prejuízo de intervenção judicial.
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os informativos semanais 
do mandato

Política de trabalho e de futuro
Se o grego Aristóteles estiver certo, faço côro com o filósofo e seguirei trabalhando incansavelmente  a 
fim de promover alguma felicidade humana por meio da política, que longe de ser uma prática deletéria  
como a maioria a julga e como muitos a transformaram, eu posso testemunhar, é a nobre ciência, 
dentre todas a mais prática no âmbito do conhecimento humano, que investiga o saber como meio para 
ação. Assim entendo, assim acredito e assim ajo.

Não é possível mais nos omitirmos, engrossarmos as fileiras dos que não conhecem vitória e nem 
derrota. Precisamos nos juntar aos homens de bem desta nação, que não temem se levantar em meio 
ao caos ético, moral, de valores, para tão somente trabalhar; trabalhar muito; em favor de alguém ou 
em favor do bem comum. É com este sentimento que encerro este ano de trabalho e a edição deste 
periódico, cumprimentando os que dignificam a política não apenas junto aos poderes constituídos, 
mas junto às entidades sociais, aos organismos de direitos humanos, ao exército de voluntários desse 
país, ao qual me junto, que dedicam seu tempo, talento e recursos para promover o bem e a dignidade 
humana. Esta é a verdadeira política, a política do futuro, do serviço, a política que transforma ainda que 
minimamente o mundo ao nosso redor.

Feliz 2020 e muito trabalho para todos nós!

Damaris Moura

Acompanhe o mandato nas redes sociais
Mensalmente a deputada Damaris presta 
conta dos principais eventos através de um 
boletim impresso.

A primeira deputada que presta contas sema-
nalmente do seu trabalho em vídeo.

Uma plataforma que reune todas as notícias, 
vídeos e conteúdos úteis para download.

Boletim Eletrônico Semanal

Site Atualizado Diariamente

Jornal Mensal do Mandato


