


Uma luta da vereadora Audrey Kleys com a
Associação Endomulheres. Garantimos a
intervenção cirúrgica pelo SUS às pacientes
que sofrem as consequências desta grave
doença, mais de 50 mil mulheres em nossa
região.



A vereadora Audrey Kleys destinou verba
parlamentar para a implantar a Central de
Laserterapia, no Complexo Hospitalar da
Zona Noroeste. Um tratamento inovador em
pacientes com diabetes e problemas
vasculares. A vereadora também garantiu
R$500 mil de verba federal para a reforma
do hospital e da maternidade Silvério
Fontes.



Os alunos da rede municipal de ensino de Santos são acompanhados
por técnicos para atendimento na área da saúde. A Lei Escola Saudável
Santista da vereadora Audrey Kleys garante de maneira efetiva ações
como a formação de educadores, atualização da carteira de vacinação,

avaliação da saúde bucal, e cuidados com a higiene dos estudantes.



De autoria da vereadora Audrey Kleys a lei
tem o objetivo de diminuir os índices de
reincidência de violência doméstica
contra as mulheres. Ao lado da punição, a
intenção é reeducar o homem agressor
para terminar com o círculo vicioso da
violência. Conquistamos a Delegacia 24
horas para as mulheres e ainda lutamos
pela Vara Especializada de Violência
Doméstica em Santos.



A Vereadora Audrey Kleys
acompanhou desde o início o
programa. Enquanto estava na
secretaria de educação a vereadora
defendeu a ampliação e permanência
deste programa que visa despertar o
interesse das crianças pela medicina
com novas tendências da tecnologia
como o uso da impressora 3D. 



O retorno dos grêmios estudantis foi uma
das lutas da vereadora Audrey Kleys. Uma
ação que faz a diferença na vida dos
estudantes da rede municipal de educação
nas questões ligadas à cidadania.



Um programa de excelência feito pelos educadores com ações que
despertam o interesse dos alunos em ler. Na Câmara Municipal a

vereadora Audrey Kleys auxiliou o programa com emendas parlamentares.



O Dia Municipal da Justiça Restaurativa
celebra este importante programa que é
referência na educação e que levou às
escolas a mediação de conflitos, com
excelentes resultados. Levamos o núcleo
da JR para a câmara. O primeiro
implantado no legislativo, no Brasil.



A vereadora Audrey Kleys foi a responsável
por incluir no calendário da cidade a
“Semana Municipal da Prematuridade” para
conscientização de ações voltadas aos
cuidados do recém-nascido prematuro. É
de grande importância para focar em
políticas públicas que ofereçam suporte e
atendimento apropriado às famílias.



A lei dispõe sobre a criação de um protocolo de informações sobre
pacientes com doenças infectocontagiosas. Foi elaborado depois de muitos
pedidos das famílias de pessoas hospitalizadas que por conta da pandemia,
não tinham acesso diário aos boletins médicos. Agora, todos precisam ser
informados por meio de telefone ou por mensagem eletrônica. 



Educação

Esporte

Desenvolvimento Social

Cultura

Serviços Públicos

Meio Ambiente

Saúde 

Programa Respeitar………....................R$ 10.000,00
Encontro Mulheres ZN……...................R$ 10.000,00
Festival da Juventude….…...................R$10.000,00
Educação………...................................R$ 210.000,00

Unidade Móvel de Leite Humano.....R$ 250.000,00
Semana da Prematuridade……….….....R$ 10.000,00
Santos Jovem Doutor……………….….....R$ 10.000,00
Dia do Mamaço……………………………......R$ 10.000,00
Instituto da Mulher e Gestante…........R$ 55.500,00
Compra de equipamentos..................R$ 60.000,00

Educação, Cidadania e Juventude

Saúde

Emenda Parlamentar 2021….....R$ 971.000,00
Educação e demais ações........R$ 485.500,00
Saúde....…………………..…............R$ 485.500,00








