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DEFESA DOS ANIMAIS

1. Aprovar legislação federal que assegure 
assistência médica gratuita para os animais em
todo o país;

2. Na Bahia, atuar para que o Estado e os 
Municípios implementem políticas públicas de
atenção aos animais, envolvendo atendimento atenção aos animais, envolvendo atendimento 
médico-veterinário, castração intensiva,
vacinação antiviral, Central de Adoção de 
Animais e educação socioambiental;

3. Destinar emendas parlamentares para 
fortalecer a atuação das OSCs (antigas ONGs) de fortalecer a atuação das OSCs (antigas ONGs) de 
proteção animal, para terem: clínica veterinária 
equipada e veterinários remunerados, farmácia 
para protetoras carentes, advogado contratado 
para casos de maus-tratos, educadores contra-
tados para atuar em escolas e comunidades, 
castração permanente;

4. Castramóveis regionais;

5. Propor programa de auxílio-ração para 
protetoras carentes;
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DEFESA DOS ANIMAIS

6. Legislar para incluir no orçamento da União 
previsão de gastos com programas de
assistência a saúde animal e manutenção para a 
criação de animais domésticos.

7. 7. Incentivar a criação de Secretarias de Direitos 
Animais no Estado e nos Municípios;

8. Interceder pela criação das Delegacias Espe-
cializadas de Proteção Animal;

9. Incentivar a qualificação profissional na área 
de bem estar animal (cursos
profissionalizantes de banho e tosa, auxiliar ve-profissionalizantes de banho e tosa, auxiliar ve-
terinário, técnico veterinário,
instrumentador veterinário e outros pertinen-
tes), dando apoio para o início das suas
atividades.

10. Criar programas de qualificação de policiais 
militares e civis para atuarem em casos de
maus-tratos;maus-tratos;
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DEFESA DOS ANIMAIS

11. Incentivar a criação de conselhos consulti-
vos, com representantes do Poder Público e da
sociedade civil, para a formulação e avaliação de 
políticas públicas de atenção aos animais
nos municípios;

12. Criar políticas de incentivo para lares de 
idosos e escolas que adotem animais
domésticos abandonados;

13. Propor legislação para incentivos tributários 
destinados a quem mantém trabalho de
proteção animal em OSCs e em espaços particu-
lares.

14. Propor legislação para o reconhecimento da 
atividade de Protetor de Animais, visando
os benefícios sócio-previdenciários.
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meio ambiente

1. Apoiar iniciativas que potencializem a questão 
ambiental nos currículos escolares, da
rede pública e privada, de ensino fundamental, 
médio e superior;

2. Defender e garantir o caráter público dos 
recursos naturais, cobrando dos diversos entesrecursos naturais, cobrando dos diversos entes
federados as responsabilidades pelo cumpri-
mento das normas legais que regulam o
acesso e uso dos recursos hídricos e a 
conservação da biodiversidade;

3. Propor leis mais rigorosas para as empresas 
que produzam danos ao meio-ambiente e
que assumam suas responsabilidades na 
reparação dos danos causados ao meio 
ambiente;

4. Incentivar Estados e Municípios para que 
invistam na produção e aquisição de produtos
orgânicos advindos da agricultura familiar, com 
especial atenção aos empreendimentos
gerenciados por mulheres;gerenciados por mulheres;
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meio ambiente

5. Propor remessas orçamentárias especiais para 
saneamento básico, infraestrutura em
tratamento de esgoto doméstico e tratamento 
adequado do lixo urbano;

6. 6. Incentivar modelos sustentáveis de tratamen-
to do lixo nas cidades, incluindo prêmios
para boas práticas e punições para quem não 
cumpra a legislação vigente;

7. Apoiar iniciativas para um modelo de agricul-
tura sustentável, agroecológico, equilibrado
e diversificado, em que a produção seja voltada 
para a auto sustentação familiar, capaz de
garantir a permanência das agricultoras e dos 
agricultores no campo.
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mulheres

Cidadania e participação política

- Incentivar a criação de financiamento com 
juros baixos para mulheres empreendedoras;

- Apresentar Projeto de Lei visando assegurar - Apresentar Projeto de Lei visando assegurar 
que as mulheres ocupem a metade das vagas 
eletivas no Poder Legislativo, e que o financia-
mento das candidaturas femininas nos partidos 
políticos leve em conta essa proporção;

- Assegurar recursos para capacitação e forma-- Assegurar recursos para capacitação e forma-
ção política das mulheres, para fortalecer a de-
mocracia participativa e os mecanismos de 
acesso ao poder, com a garantia de equidade de 
gênero;

- Apoiar e fortalecer os movimentos organiza-
dos da sociedade civil que ampliem a participa-
ção das mulheres nos espaços de comando e 
decisão política;
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mulheres

Cidadania e participação política

- Promover a erradicação do trabalho infantil na 
área do trabalho doméstico, com denúncias e 
exigência de punições;

- Promover igualdade entre mulheres e homens - Promover igualdade entre mulheres e homens 
no mercado de trabalho: mesmo trabalho, 
mesma remuneração;

- Combater toda legislação e/ou práticas discri-
minatórias que impeçam o acesso e a perma-
nência das mulheres no emprego;

- Apoiar iniciativas e propor leis que combatam 
o assédio sexual, moral e/ou psicológico e fadiga 
física e mental da mulher no mundo do trabalho 
e no ambiente social e familiar.
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mulheres

Saúde

- Lutar pela manutenção do Sistema Único de 
Saúde (SUS), cumprindo com a diretriz
constitucional sobre a responsabilidade do 
Estado em assegurar uma saúde de qualidade
para todas as brasileiras;para todas as brasileiras;

- Garantir a assistência integral à saúde da 
mulher, considerando-se as diferenças etárias,
raciais/étnicas e profissionais, nas áreas rurais e 
urbanas.

- Cobrar das prestadoras de serviços privados 
(Planos de Saúde) a garantia de qualidade do
atendimento a custos razoáveis;atendimento a custos razoáveis;

- Apoiar e dar especial atenção aos programas 
de saúde sexual e reprodutiva para jovens de 
ambos os sexos, disponibilizando-se informa-
ções, insumos e medicamentos necessários
ao exercício de uma sexualidade responsável e à 
prática do sexo seguro, para evitar infecções 
sexualmente transmissíveis e o vírus do HIV, e, 
com especial ênfase, a gravidez na infância e na 
adolescência.
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mulheres

Educação e esporte

- Garantir que o Estado implemente políticas 
educacionais que assegurem a efetiva
equidade e universalidade do acesso a um 
ensino de qualidade;

- Assegurar que o Estado se comprometa com a - Assegurar que o Estado se comprometa com a 
erradicação do analfabetismo no Brasil,
especialmente entre as mulheres;

- Apoiar iniciativas de desenvolvimento de es-
portes que incluam a mulher como
protagonista.
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mulheres

Violência

- Comprometer-se com a luta contra o assédio e - Comprometer-se com a luta contra o assédio e 
a exploração sexual de mulheres e meninas, 
criando instrumentos de fiscalização e combate 
às redes nacional e internacional de exploração 
sexual e tráfico para fins sexuais de mulheres, 
crianças e adolescentes;

- Reforçar a Lei Maria da Penha, exigindo dos - Reforçar a Lei Maria da Penha, exigindo dos 
órgãos competentes seu cumprimento;

- Apoiar e criar novos mecanismos e campanhas 
que visem diminuir e erradicar a violência de 
gênero no Brasil.
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mulheres

Políticas para LGBTQIA+

- Apoiar as leis que estão tramitando no Con-- Apoiar as leis que estão tramitando no Con-
gresso Nacional sobre penalização da homofo-
bia: que punem criminalmente as discrimina-
ções, discursos de ódio e violências (físicas, ver-
bais, simbólicas e institucionais) com base na 
orientação sexual e/ou identidade de gênero;

- Apoiar iniciativas que garantam atendimento 
médico e psicológico às pessoas LGBTQIA+
no âmbito do SUS.

- Apoiar a luta pela cidadania plena, direitos 
civis, sociais, sexuais e reprodutivos de lésbicas,
gays, bissexuais e travestis, transexuais, e trans-
gêneros – LGBTQIA+.



1991
deputada federal

mulheres

Modernização do Estado

- Promover uma reforma fiscal, com um sistema 
tributário mais equitativo e justo, eficiente
e simplificado que favoreça a redução da carga 
tributária sobre a população mais
desfavorecida e as pequenas empresas;desfavorecida e as pequenas empresas;

- Lutar pelo princípio constitucional de respeito 
à laicidade do Estado;

- Lutar e propor iniciativas pela democratização 
e celeridade da justiça, incentivando a
implantação dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública;

- Lutar pela valorização dos Advogados no exer-- Lutar pela valorização dos Advogados no exer-
cício da Advocacia.
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