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Olá, queridos amigos!

Tivemos um ano difícil, atípico, com desafios nunca 

pensados. Porém, ao fazer um balanço de 2020, a sensação 

é de dever cumprido, com atuação constante no parlamento 

paulista, sempre pensando em prol da população.

Tivemos muitas conquistas: a aprovação do PL 854/19, 

que institui a Lei Estadual da Liberdade Religiosa; o  

Capítulo 7º da Lei 17.268/20, que garante a objeção de 

consciência e a prestação alternativa a estudantes e servidores 

públicos durante a pandemia; a conclusão dos trabalhos da 

CPI da Violência Sexual contra Universitárias, com a criação 

de três projetos de lei para amparar as vítimas deste crime; 

o envio de recursos para investimentos diversos em 109 

municípios; apoio a várias ações de voluntariado e atuação 

parlamentar, entre muitas outras, que vocês podem conferir 

nesta revista especial.

Para 2021, ratifico meu compromisso com o 

desenvolvimento e o progresso da população paulista. Que 

este novo ano represente o nascer de uma nova esperança 

fortificada no coração de cada um de vocês.

Um abraço,

Dra. Damaris Moura
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Novos PLs combatem 
abuso sexual infantojuvenil

Proteção e acolhida a mulheres 
vítimas de violência doméstica

rianças e adolescentes são o foco 

dos dois novos projetos de lei de 

combate à violência sexual doméstica 

lançados pela Dra. Damaris Moura, 

que acumula quase duas décadas de 

trabalho voluntário no tema.

O PL 647/20 dispõe sobre a capacitação 

escolar para identificar e prevenir o abuso. 

“Alunos do ensino fundamental e médio da 

rede pública terão aulas de conscientização em 

linguagem apropriada e adequada a cada nível 

de ensino, fortalecendo a rede de proteção da 

escola”, descreve a deputada.

Já o PL 648/20 propõe instituir a Semana 

Estadual das Meninas no calendário paulista, 

em outubro. “Queremos ampliar e assegurar 

os direitos das meninas por meio de ações 

socioeducativas e de estímulo a que elas 

permaneçam mais tempo na escola, ao combate 

ao abuso e violência sexual e à gravidez e ao 

casamento precoces”, prospecta Dra. Damaris.

No auge da quarentena, a Dra. Damaris 

protocolou cinco projetos de lei no combate ao 

aumento de casos de violência doméstica. Entre eles, 

destaque ao PL 269/20, que cria uma linha 24 horas, 

via WhatsApp e telefone, para que as vítimas possam 

denunciar o agressor de forma remota.

Os projetos também tratam da garantia de 

sigilo dos dados de mulheres em situação de risco 

de violência em cadastros públicos, bem como de 

seus familiares (PL 386/20); da autorização para o 

Executivo criar uma rede de proteção e um programa 

de capacitação de atendimento nas unidades de saúde 

(PL 387/20); e da autorização para o governo implantar 

atendimento humanizado, por meio de psicólogos, nas 

delegacias (PL 399/20). 

“Também propus, por meio do PL 410/20, que 5% 

das vagas em contratos públicos sejam destinadas a 

mulheres vítimas de violência doméstica, para gerar 

autonomia financeira”, acrescenta a deputada.

C

Novos projetos de lei
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INVESTIMENTO NO ESTADO
Nos dois últimos anos, a deputada Dra. Damaris Moura enviou recursos por meio de emendas
parlamentares a 109 cidades paulistas, verba destinada a melhorias em áreas como saúde,
educação e infraestrutura. Veja aqui alguns destaques já implantados ou em andamento:

Diadema
Ampliação da

Santa Casa

Iacanga e Juquiá
Aquisição de veículos para

transporte de pacientes

Monte Azul Paulista
Nova ambulância

Pedro de Toledo
Reforma da Apae

São José do Rio Preto
Custeio de profissionais

da Faculdade de Medicina
(Famerp)

São Paulo
Custeio do Instituto
do Câncer Arnaldo
Vieira de Carvalho e
do Hospital Infantil
Darcy Vargas

Taquarituba
Custeio de 

profissionais
da Santa Casa

Capão Bonito, Capela
do Alto, Itu, Peruíbe,
Porto Feliz e Quadra
Iluminação pública

Paranapanema
Reforma da Escola
Municipal Serrinha

da Prata

Boituva
Aquisição de 
equipamentos
para a Fundação
Crescer Criança

Buri
Obras no Lar
São Vicente
de Paulo

Pindamonhangaba
Aquisição de
equipamentos
na Associação
Projeto Crescer

Bandeirantes d’Oeste
(distrito de Sud Mennucci)
Construção de piscina de
natação e hidroginástica

Bertioga
Aquisição de
veículo turístico

Torre de Pedra
Construção do
Portal Turístico

Miracatu
Aquisição de veículo
e equipamentos para a
Casa Militar e Defesa Civil

Tatuí
Implantação de
muralha eletrônica

Peruíbe
Obras na Escola
Livre de Música

Mococa
Aquisição de
implementos agrícolas

São Roque, Tatuí e Tremembé
Manutenção e reforma
de canis municipais

SAÚDE

INFRAESTRUTURA

EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

turismo

Segurança

CULTURA

AGRICULTURASAÚDE ANIMAL
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riada e coordenada pela deputada 

Dra. Damaris Moura na Alesp, a Frente 

Parlamentar em Defesa da Liberdade 

Religiosa (FPDLR) se desdobrou em 

outros níveis. Entre eles, o subcomitê 

Observatório de Intolerância Religiosa, com o 

intuito de registrar e monitorar violações, bem como 

encaminhar denúncias aos órgãos responsáveis. A 

FPDLR também celebra a parceria com o Fórum  

Inter-religioso, da Secretaria da Justiça de São 

Paulo, para troca de dados e informações visando a 

construção de políticas públicas.

Outra atuação da Frente foi a criação de dez 

comitês regionais, com a finalidade de denunciar 

casos de intolerância religiosa local. Os comitês foram 

estabelecidos nas seguintes regiões: capital; Grande 

ABC e litoral sul; Guarulhos e entorno; Vale do Paraíba 

e litoral norte; região Central (Campinas e entorno); 

região Sul (Vale do Ribeira); região Sudoeste; região 

Leste; região Sudeste e região Oeste.

A deputada também fortaleceu as ações da FPDLR 

com participações em reuniões do Fórum Regional de 

Liberdade Religiosa (Forlir).

Incansável na defesa da liberdade religiosa, o mandato 

sempre é convidado para eventos sobre o tema. 

Destaque para a 2ª Jornada de Estudos em Direito e 

Religião, promovida pelo Instituto Brasileiro de Direito 

e Religião, em que a deputada Dra. Damaris palestrou 

ao lado do jurista Dr. Ives Gandra da Silva Martins; e do 

ministro da Justiça Dr. André Mendonça. Outros pontos 

altos foram a participação no 1º Simpósio Internacional 

de Direito e Liberdade Religiosa da Universidade de 

Marília e em capacitações de seccionais da OAB, como 

Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Combate à intolerância e à 
violação de direitos

C

Criada e coordenada pela deputada, a 2ª Semana Estadual da Liberdade Religiosa reuniu 80 mil pessoas 

on-line, de 26 a 29 de maio. O evento contou com autoridades civis e religiosas nacionais e internacionais  e 

contou com a presença do governador João Doria; do presidente da Alesp, deputado Cauê Macris; e do então 

presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, vereador Eduardo Tuma. Vários segmentos religiosos, 

como cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo e religiões de matriz africana foram representados. 

Mandato embaixador da liberdade religiosa

liberdade religiosa
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a década de 1940, o então deputado 

federal baiano Jorge Amado, eleito por 

São Paulo, deixou como parte do seu 

legado ao país a emenda 3.218, que 

determina a inviolabilidade de crença e 

culto religioso, transformada no 7º inciso do Artigo 

14 da Constituição de 1946. Em 2020, a história se 

reitera. Em 25 de novembro, a deputada Dra. Damaris 

Moura, baiana também eleita por São Paulo, aprovou 

na Alesp a inédita Lei Estadual de Liberdade Religiosa, 

que regulamenta o princípio constitucional do livre 

exercício do direito à crença em território paulista.

Com 83 artigos, o PL 854/19 combate a 

intolerância religiosa em todas as instâncias. O texto  

proíbe qualquer interferência ou impedimento na 

realização de cerimônias e cultos e estabelece multas 

para ocorrências comprovadas de discriminação, 

como vandalizar símbolos sagrados e impedir o acesso 

ou trânsito de pessoas com vestimentas religiosas. 

O PL também diz respeito ao direito à objeção de 

consciência e à prestação alternativa em situações de 

conflito à crença, como provas, concursos públicos ou 

horas de trabalho que coincidam com dias de guarda.

N

“É vultoso e muito significativo termos aprovado 

um projeto como este, que busca promover a 

tolerância religiosa e o respeito ao outro, em um 

momento de tanta intransigência e polarização no país 

e no mundo. Alcançamos uma conquista histórica para 

a liberdade religiosa em São Paulo. Esperamos que ele 

seja didático e se multiplique nos demais parlamentos 

do país”, expressa a deputada.

Prestação alternativa na pandemia

Alesp aprova lei que regulamenta
livre exercício do direito à crença

O governador de São Paulo, João Doria, sancionou 

em julho a Lei 17.268/20, com medidas emergenciais 

para o período de pandemia da covid-19, elaborada 

em conjunto por deputados da Alesp. Destaque para 

o Capítulo 7º, de autoria da deputada Damaris Moura, 

que garante objeção de consciência, prestação 

alternativa e liberdade religiosa a estudantes de todos 

os níveis de ensino (Artigo 34) e a servidores públicos 

(Artigo 35) durante o período de calamidade pública. 

O texto assegura que este grupo possa cumprir 

de forma alternativa aulas e atribuições que conflitem 

com sua fé, inclusive aquelas agendados para dias de 

guarda religiosa. A determinação foi motivada pelo 

parecer nº 5/2020 do Conselho Pleno, do Conselho 

Nacional de Educação, homologado pelo Ministério 

da Educação (MEC), que orienta e autoriza as escolas a 

repor aulas perdidas durante a covid-19 aos sábados.
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riada pela Igreja Adventista e promovida em 

oito países da América do Sul, a campanha 

Quebrando o Silêncio, de combate à 

violência doméstica, foi celebrada pela 

primeira vez em 2020 como evento 

oficial do calendário do Estado de São Paulo. A data, 

sempre no quarto mês de agosto, foi instituída pela Lei 

17.186/2019, de autoria da deputada Damaris Moura.

“A legislação tem o objetivo de fortalecer uma 

campanha de utilidade pública, conscientizando 

sociedade, governo, família e entidades sobre a 

importância da denúncia e do apoio às vítimas dos 

Campanha Quebrando o Silêncio:
celebrada pela primeira vez como lei em SP

diferentes tipos de abuso doméstico. Ela chega ao 

Estado como lei em um momento crucial, em um ano 

em que atendimentos deste crime pela PM via 190 

cresceram mais de 40%, segundo dados do Fórum de 

Segurança Pública”, contabiliza ela. 

Devido ao distanciamento social imposto pela 

pandemia, as ações da campanha em 2020 foram, 

em sua maioria, virtuais. Apoiadora voluntária da 

campanha, a deputada se engajou em um total de 

15 lives educativas e de conscientização, em cidades 

como São Paulo, Campinas, Caraguatatuba, Embu-

Guaçu, São José dos Campos e Votuporanga. 

C

combate à violência

Amparo às universitárias 
vítimas de crimes sexuais
Presidida pela deputada Dra. Damaris Moura, a CPI da 

Violência Sexual contra Estudantes do Ensino Superior 

ouviu representantes de oito instituições universitárias 

públicas e privadas do Estado, que apresentaram seus 

protocolos de segurança, acolhimento de vítimas e 

apuração de denúncias. A CPI levou seis meses de trabalho 

e abrangeu reitores, professores, alunas, representantes de 

órgãos acadêmicos, defensores públicos, entre outros. 

Ao encerramento, o relatório da CPI, votado e 

aprovado pelos parlamentares, resultou em três projetos 

de lei, que visam amparar as vítimas e coibir e punir crimes 

de abuso, assédio, estupro, bullying virtual, aliciamento 

e exploração sexual praticado contra universitárias. A 

deputada sugeriu o PL 716/20, que determina que o 

atendimento assistencial, psicológico e de saúde nestes 

delitos deve ser prestado pelas instituições de ensino.
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m agosto, o mandato da deputada 

Dra. Damaris Moura oficializou 

em grande estilo o lançamento da 

Frente Parlamentar de Combate 

ao Abuso e Violência Domésticos, 

em um evento virtual com autoridades. “É uma 

demanda da sociedade, um instrumento de defesa 

e fortalecimento dos direitos humanitários e uma 

conquista memorável para todos os que lutam contra 

estes crimes”, afirma a parlamentar, coordenadora e 

criadora da frente na Alesp.

 A nova frente está engajada em promover fóruns 

e comitês sobre o tema de violência doméstica 

O mandato da deputada Dra. Damaris conquistou 

uma importante aliada na luta contra a violência 

doméstica: a psicóloga Dra. Anahy D’Amico (à esq.), 

do programa Casos de Família (SBT), autora do livro O 

amor não dói. A terapeuta sexual já participou de duas 

lives de grande público sobre o tema com a deputada 

e esteve pessoalmente no gabinete – na ocasião, ela 

se dispôs a apoiar a Frente Parlamentar de Combate 

ao Abuso e Violência Domésticos, juntamente com a 

apresentadora Mhel Lancerotti (à dir.).

Políticas públicas na nova  
Frente Parlamentar de Combate 
ao Abuso e Violência Domésticos

Dra. Anahy D’Amico: nova aliada

– não apenas a física e a sexual, mas também a 

psicológica, a moral e a patrimonial – e debates 

com a sociedade civil e órgãos públicos que atuam 

diretamente no atendimento às vítimas. “Buscamos 

adotar políticas públicas eficientes de combate aos 

abusos, encaminhar as vítimas para o acolhimento, 

apoiar e orientar os órgãos públicos e organizações 

que atuam nessa área”, descreve a deputada.

Outra proposta é o empreendedorismo feminino. 

“Queremos oferecer oportunidades para fomentar a 

independência financeira, para que as mulheres não 

sejam mais dependentes economicamente de seus 

parceiros e possam romper o ciclo de violência”, diz.

O lançamento da Frente Parlamentar de 

Combate ao Abuso e Violência Domésticos contou 

com a presença da empresária Luiza Helena Trajano 

(acima, à dir.), presidente do conselho do Magazine 

Luiza e cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil; 

e a promotora de Justiça Gabriela Manssur (acima, 

à esq.), criadora de um grupo para o tratamento de 

agressores. “Romper o silêncio é muito mais do que a 

mulher falar: é estar preparado para ouvir a voz dela, 

sem julgamento social e justificativa da violência, 

sem culpar a vítima; é estar com nossas instituições 

capacitadas para acolher”, afirma Gabriela.
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Apoio do mandato ao voluntariado: 
mais de 11 mil ações gratuitas
 deputada Dra. Damaris Moura tem o 

voluntariado como uma das principais 

bandeiras do seu mandato e apoia 

diversos projetos humanitários no 

auxílio de pessoas vulneráveis.

Entre eles, está o Projeto Abrav, que promoveu 

5.359 atendimentos ao longo de 2020, por meio 

de um grupo de 997 parceiros voluntários de 

diversas áreas, como psicologia, nutrição, direito, 

fonoaudiologia, enfermagem e educação física. Um 

dos destaques aconteceu durante o Outubro Rosa, 

com o oferecimento do tratamento de reconstrução 

da mama a pacientes operadas de mastectomia, 

por meio da técnica micropigmentação de aréola, 

serviço prestado pela micropigmentadora voluntária 

Daniela Alves. No mesmo mês, a Abrav também 

promoveu um workshop on-line de prevenção 

e suporte psicológico a mulheres com câncer 

de mama, coordenado pela psicóloga Fernanda 

Messias. Para 2021, o foco é trabalhar o apoio a 

vítimas de violência doméstica.soas.

Intervenção solidária na repatriação de brasileiros

Graças à atuação da deputada Dra. Damaris 

Moura, 50 estudantes brasileiros isolados 

no Peru conseguiram repatriação ao Brasil 

no auge da pandemia. Por meio do antigo 

relacionamento da deputada com A Igreja 

de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

(mórmons) na luta pela liberdade religiosa, a 

deputada identificou um voo fretado por eles 

rumo a Lima que voltaria vazio a Campinas. Ao 

seu contato, o grupo religioso disponibilizou 

gratuitamente os assentos de retorno aos 

brasileiros. A deputada também negociou as 

autorizações de pouso e decolagem com 

autoridades peruanas. O departamento jurídico 

da Igreja Adventista na América do Sul se 

incumbiu das apólices de seguro.
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Outro projeto voluntário apoiado pelo 

mandato da deputada é o Clube de Doadores 

ADV (doadoresadv.com.br), que já angariou 6.118 

doações de sangue em diversos municípios do 

território paulista, como São Paulo, Diadema, 

Presidente Prudente, São José dos Campos e 

Sorocaba. A estimativa é que o projeto voluntário 

tenha salvado 24.472 vidas – cada doador pode 

ajudar até quatro pessoas.
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“Frente da Advocacia
fortalece democracia”

Dia do Advogado, comemorado em 

11 de agosto, foi a data escolhida 

pela deputada Dra. Damaris Moura 

para lançar a Frente Parlamentar da 

Advocacia. O lançamento ocorreu em 

um ato solene virtual, realizado em conjunto com a 

OAB SP, com a presença de 400 advogados, como 

o presidente e o vice-presidente da seccional,  

Dr. Caio Augusto dos Santos e Dr. Ricardo Toledo;  

o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados 

de São Paulo, Dr. Davanzo Luís Ricardo; e o 

presidente da Comissão de Relações com o Poder 

Legislativo da OAB SP, Orlando Paixão.

Homenagem
a profissionais

Redução do  
próprio salário

Relatoria da LDO

Diversos profissionais de diferentes áreas e 

regiões distintas do Estado foram homenageados 

por uma série de solenidades virtuais organizadas 

pelo mandato da deputada Damaris Moura, como 

professores, psicólogos, musicoterapeutas e 

nutricionistas. Cada evento homenageou cerca de 

100 profissionais, com representantes de até mais 

de 60 cidades. “Temos valorizado profissionais que 

estão promovendo a dignidade e o desenvolvimento 

humanos”, diz a deputada.

A deputada Damaris Moura votou a favor da 

redução de 30% do próprio salário e dos demais 

deputados da Alesp, como parte das medidas de 

contenção de gastos pela covid-19. O plano de ação 

também incluiu corte de 40% da verba de gabinete, 

transferência de 80% do fundo especial da casa e 

revisão de todos os contratos ativos. A estimativa 

da economia foi de R$ 320 milhões, até dezembro, 

valor utilizado para trabalhos de enfrentamento da 

pandemia na capital, no litoral e no interior.

Escolhida como relatora da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Estado de São Paulo, a LDO, 

a deputada apresentou o relatório final com 

elogios no Plenário, obtendo 62 votos favoráveis. 

Ela acolheu 111 emendas das 1.179 propostas – 

praticamente o dobro do ano anterior. “É uma 

honra ter sido escolhida como relatora, entre os 94 

parlamentares da Alesp, deste importante projeto 

orçamentário, pois é a partir dele que São Paulo vai 

trilhar o crescimento econômico em 2021”, diz ela.
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A deputada solicitou ao Governo de SP o envio 

de 153 respiradores para tratar pacientes em estado 

grave de covid-19. Hospitais de 28 municípios foram 

beneficiados: Angatuba, Aparecida, Apiaí, Bauru, 

Barretos, Cachoeira Paulista, Capão Bonito, Capivari, 

Cerquilho, Cesário Lange, Cruzeiro, Engenheiro 

Coelho, Gavião Peixoto, Guaratinguetá, Itararé, Jaci, 

Lorena, Mirassol, Nhandeara, Palmeira D’Oeste, 

Paranapanema, Piraju, Ribeirão Branco, Salto, Salto 

de Pirapora, São José do Rio Preto, Tatuí e Valinhos.

Mais de 150
respiradores



Cidadã Honorária de
Capela do Alto e Itariri

deputada Damaris Moura recebeu o título 

de Cidadã Honorária nos municípios de 

Capela do Alto e Itariri. As homenagens, 

propostas pelos vereadores Simone 

Arruda e José Maria da Silva (acima, à dir.), 

de Capela do Alto; e Rafael Peroni (abaixo, à esq.) e 

Professor Aloisio Antunes, de Itariri; são uma forma de 

agradecer o trabalho do mandato nas cidades. 

Em Itariri, a deputada enviou R$ 100 mil em 

emendas parlamentares para a educação e R$ 150 mil a 

obras de infraestrutura. Também indicou ao governador 

a inclusão do município no Programa Nossa Casa, do 

Governo Estadual, e o direcionamento de uma viatura 

4×4 à Polícia Militar Ambiental, para o patrulhamento 

rural.

Já em Capela do Alto, a deputada encaminhou 

recursos de R$ 150 mil e R$ 200 mil, destinadas à 

Secretaria de Desenvolvimento Regional. O valor foi 

utilizado para a iluminação com lâmpadas de LED da 

Rodovia Laurindo Dias Minhoto (SP-141).

A
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LEIS

Lei 17.186/2019
Institui o Dia da Campanha
Quebrando o Silêncio

PL 1078/19
Obriga restaurantes, bares e
casas noturnas a adotar medidas
de auxílio à mulher em situação
de risco de violência

PL 235/20
Prorroga o processo eleitoral das Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de
Tecnologia (Fatecs), devido à pandemia

PL 269/20
Estabelece a Linha de Apoio às Vítimas
de Violência Doméstica (Lavida)

PL 386/20
Assegura o sigilo dos dados das mulheres
em situação de risco de violência
doméstica, bem como de seus familiares

PL 387/20
Autoriza o Executivo a criar um programa de
capacitação nas unidades de saúde, um protocolo
de atendimento e uma rede integrada para o
acolhimento de vítimas de violência

PL 410/20
Estabelece medidas de estímulo à contratação
de mulheres vítimas de violência doméstica e
com dependência econômica dos seus
parceiros em contratos públicos

PL 647/20
Assegura que as escolas públicas
capacitem crianças e adolescentes para
identificar e prevenir situações de violência
doméstica e sexual

PL 648/20
Institui a Semana Estadual das Meninas

PL 409/20
Determina que hospitais e maternidades
deem orientações sobre doenças raras não
detectáveis pelo “teste do pezinho”

PL 1327/19
Determina a inclusão de
informações sobre os sintomas
do autismo na carteira de vacinação

PL 1328/19
Autoriza o Executivo a estabelecer a
Escola de Conselhos do Estado de SP

PL 1329/19
Institui a gratuidade de custas
notariais a pessoas com
hipossuficiência

PL 10/20
Inclui a Festa do Milho Verde de
Capela do Alto no Calendário
Turístico de SP

PL 51/20
Denomina “Annibal Augusto Pires”
a rotatória da rodovia Conde
Francisco Matarazzo Júnior
(SP-253), em São Simão

PL 68/20
Inclui a Feira da Uva de
Palmeira d'Oeste no Calendário
Turístico de SP

PL 234/20
Cria a Linha de Apoio aos
Profissionais de Saúde (Laps), com
plantões de especialistas em
saúde mental

Lei 17.216/2019
Inclui no Calendário Turístico
do Estado o Tatuí Classic Car

Cap. 7º da Lei 17.216/2019
Assegura a objeção de
consciência religiosa e a
prestação alternativa durante
o período de calamidade pública

PL 854/2019
Institui a Lei Estadual da
Liberdade Religiosa
(aprovado na Alesp)

PL 650/19
Inclui os conteúdos do programa
Lions-Quest no currículo das
escolas da rede estadual

PL 910/19
Institui o Dia Estadual do
Programa Mãos Que Ajudam

PL 1015/19
Denomina "Coronel Rodolpho
Pettená" a rodovia SP-344/55,
que liga Peruíbe a Itariri

PL 1053/19
Inclui a venda de laticínios,
derivados hortifrutigranjeiros,
plantas e caldo de cana nos postos
ou estabelecimentos de estradas

PLs
2020

PLs
2019

Leis aprovadas e projetos apresentados no mandato


