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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
 

 

1. Autora da Emenda aprovada para construção de hortos 
medicinais nos CRABs (Centros de Referência em 
Atenção Básica) de Piracicaba, para intensificação das 
práticas integrativas de saúde. 

2. Autora de projeto de lei para criação de um Comitê 
Especial de Crise para Combate à pandemia do Covid-
19 em Piracicaba 

3. Entrega ao Executivo de documento com 28 propostas 
e sugestões para o enfrentamento à pandemia no 
município, construído conjuntamente com lideranças 
comunitárias, comerciantes, profissionais liberais e 
integrantes do Partido Verde de Piracicaba. 

4. Participação na implantação do horto medicinal do 
Crab Cecap 

5. Instituição da Semana de Conscientização da Alergia 
Alimentar, com palestras, oficinas e atividades gratuitas 
e informativas à população. Realizada anualmente de 
2018 a 2020 

6. Participação e intervenção para conquista da reforma 
do USF de Anhumas, o que possibilitou o envio de 
emenda parlamentar do então deputado federal 
Antonio Carlos de Mendes Thame, encaminhado para 
as obras 

7. Envio de questionamentos sobre a qualidade do 
abastecimento de água no distrito de Tanquinho 

8. Cobrança à prefeitura quanto à demora nos 
atendimentos oftalmológicos no município 

9. Acolhimento de demandas e protocolo de pedidos à 
prefeitura para a construção de uma UBS (Unidade 
Básica de Saúde) e outras melhorias no bairro Jardim 
Tatuapé 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-propoe-comite-de-crise-para-combate-a-pandemia-em-piracicaba-49716
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-propoe-comite-de-crise-para-combate-a-pandemia-em-piracicaba-49716
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-propoe-comite-de-crise-para-combate-a-pandemia-em-piracicaba-49716
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-entrega-ao-prefeito-propostas-de-acoes-em-combate-ao-coronavirus-49455
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-entrega-ao-prefeito-propostas-de-acoes-em-combate-ao-coronavirus-49455
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-entrega-ao-prefeito-propostas-de-acoes-em-combate-ao-coronavirus-49455
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-entrega-ao-prefeito-propostas-de-acoes-em-combate-ao-coronavirus-49455
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-entrega-ao-prefeito-propostas-de-acoes-em-combate-ao-coronavirus-49455
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-forma-grupo-de-trabalho-para-implantar-horta-medicinal-em-crab-34574
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-forma-grupo-de-trabalho-para-implantar-horta-medicinal-em-crab-34574
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-propoe-evento-de-conscientizacao-sobre-alergia-alimentar-39354
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-propoe-evento-de-conscientizacao-sobre-alergia-alimentar-39354
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-propoe-evento-de-conscientizacao-sobre-alergia-alimentar-39354
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-propoe-evento-de-conscientizacao-sobre-alergia-alimentar-39354
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/area-de-1-mil-metros-quadrados-abrigara-novo-predio-da-usf-de-anhumas-48484
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/area-de-1-mil-metros-quadrados-abrigara-novo-predio-da-usf-de-anhumas-48484
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/area-de-1-mil-metros-quadrados-abrigara-novo-predio-da-usf-de-anhumas-48484
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/area-de-1-mil-metros-quadrados-abrigara-novo-predio-da-usf-de-anhumas-48484
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/area-de-1-mil-metros-quadrados-abrigara-novo-predio-da-usf-de-anhumas-48484
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-busca-informacoes-sobre-a-agua-do-distrito-de-tanquinho-35192
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-busca-informacoes-sobre-a-agua-do-distrito-de-tanquinho-35192
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/demora-para-atendimento-oftalmologico-na-cidade-motiva-requerimento-47764
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/demora-para-atendimento-oftalmologico-na-cidade-motiva-requerimento-47764
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-acolhe-demandas-em-visita-ao-bairro-tatuape-42201
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-acolhe-demandas-em-visita-ao-bairro-tatuape-42201
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-acolhe-demandas-em-visita-ao-bairro-tatuape-42201
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-acolhe-demandas-em-visita-ao-bairro-tatuape-42201
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10. Envio de cobranças e questionamentos à prefeitura 
sobre a falta de equipamentos para teste de glicemia 
no Santa Rosa e Vila Rezende 

11. Cobranças constantes enviadas à prefeitura para 
melhoria na alimentação escolar do município, em 
conjunto com o coletivo Acolhimento Alimentar 

12. Envio de questionamentos à prefeitura sobre o motivo 
da demora para atendimento dos pacientes para 
realização de exame de glaucoma (tonometria, 
fuindoscopia e campimetria) no SUS (Sistema Único de 
Saúde). 

13. Participação na luta pela defesa dos pequenos 
agricultores para uma melhoria da segurança alimentar 
do município 

14. Cobrança à prefeitura para melhorias na UBS do bairro 
Chapadão e atendimento de outras reivindicações do 
bairro 

15. Pedido de ação do Executivo para conter aglomeração 
nos ônibus urbanos de Piracicaba na pandemia do 
novo coronavírus 

16. Envio de propostas de produção de EPIs para 
profissionais de saúde em Piracicaba durante a 
pandemia do novo coronavírus 

17. Envio de cobranças e questionamentos sobre o ensino 
à distância nas escolas durante o período de pandemia 
do novo coronavírus 

18. Encaminhamentos de cobranças à prefeitura sobre os 
atendimentos para hemodiálise em Piracicaba 

 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-questiona-falta-de-equipamentos-para-testes-de-glicemia-39165
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-questiona-falta-de-equipamentos-para-testes-de-glicemia-39165
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-questiona-falta-de-equipamentos-para-testes-de-glicemia-39165
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-solicita-informacoes-sobre-alimentacao-escolar-42140
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-solicita-informacoes-sobre-alimentacao-escolar-42140
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-solicita-informacoes-sobre-alimentacao-escolar-42140
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-questiona-demora-em-atendimento-do-sus-para-exames-de-glaucoma-41887
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-questiona-demora-em-atendimento-do-sus-para-exames-de-glaucoma-41887
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-questiona-demora-em-atendimento-do-sus-para-exames-de-glaucoma-41887
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-questiona-demora-em-atendimento-do-sus-para-exames-de-glaucoma-41887
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-questiona-demora-em-atendimento-do-sus-para-exames-de-glaucoma-41887
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-e-instituicoes-debatem-sobre-agroecologia-e-seguranca-alimentar-42789
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-e-instituicoes-debatem-sobre-agroecologia-e-seguranca-alimentar-42789
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-e-instituicoes-debatem-sobre-agroecologia-e-seguranca-alimentar-42789
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-cobra-respostas-do-executivo-sobre-ubs-do-chapadao-45672
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-cobra-respostas-do-executivo-sobre-ubs-do-chapadao-45672
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-cobra-respostas-do-executivo-sobre-ubs-do-chapadao-45672
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-pede-acao-do-executivo-para-conter-aglomeracao-em-onibus-urbanos-49529
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-pede-acao-do-executivo-para-conter-aglomeracao-em-onibus-urbanos-49529
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-pede-acao-do-executivo-para-conter-aglomeracao-em-onibus-urbanos-49529
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-envia-propostas-de-producao-de-epis-para-profissionais-de-saude-49506
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-envia-propostas-de-producao-de-epis-para-profissionais-de-saude-49506
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-envia-propostas-de-producao-de-epis-para-profissionais-de-saude-49506
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/requerimento-questiona-retomada-das-aulas-e-ensino-a-distancia-50043
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/requerimento-questiona-retomada-das-aulas-e-ensino-a-distancia-50043
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/requerimento-questiona-retomada-das-aulas-e-ensino-a-distancia-50043
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-solicita-informacoes-sobre-tratamentos-com-hemodialise-49918
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-solicita-informacoes-sobre-tratamentos-com-hemodialise-49918
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/14-1.jpg
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/42.jpg
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/43.jpg
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/44.jpg
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/50.jpg
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/51.jpg
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MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL E SUSTENTABILIDADE 
 

1. Coautora e coordenadora do Fórum Permanente de 
Gestão e Planejamento Territorial Sustentável 

2. Participação no protocolo de propostas para 
contribuição à revisão do Plano Diretor de Piracicaba, 
elaboradas em conjunto com integrantes do Fórum de 
Sustentabilidade 

3. Coautora do Fórum Permanente de Arborização 
Urbana 

4. Presidente da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável por quatro anos 

5. Apresentação, como presidente de Comissão, de 
parecer contrário do projeto de lei complementar do 
Executivo, que, entre outras atribuições, poderia 
extinguir a Cooperativa Reciclador Solidário de 
Piracicaba 

6. Intervenção pela Comissão de Meio Ambiente no 
projeto de lei complementar do Executivo sobre a 
Operação Urbana Consorciada Corumbataí, o que 
garantiu a preservação de nascentes e de áreas de 
fragilidade ambiental, que poderiam ser afetadas pelo 
projeto 

7. Audiência pública e parecer contrário pela Comissão 
sobre o projeto que permitia que Piracicaba 
"importasse" resíduos sólidos de 31 cidades 
integrantes do Consimares (Consórcio Intermunicipal 
de Manejo da Região Metropolitana de Campinas) 

8. Protocolo pela Comissão de Meio Ambiente de 
emendas ao Plano Diretor de Piracicaba, que visam 
reduzir a desigualdade territorial no município 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/camara-cria-forum-de-planejamento-territorial-sustentavel-36780
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/camara-cria-forum-de-planejamento-territorial-sustentavel-36780
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-planejamento-territorial-protocola-propostas-ao-plano-diretor-43923
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-planejamento-territorial-protocola-propostas-ao-plano-diretor-43923
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-planejamento-territorial-protocola-propostas-ao-plano-diretor-43923
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-planejamento-territorial-protocola-propostas-ao-plano-diretor-43923
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-arborizacao-urbana-aproxima-poder-publico-e-sociedade-44050
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-arborizacao-urbana-aproxima-poder-publico-e-sociedade-44050
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/no-dia-do-meio-ambiente-comissao-da-camara-destaca-dialogo-e-avancos-49791
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/no-dia-do-meio-ambiente-comissao-da-camara-destaca-dialogo-e-avancos-49791
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/executivo-retira-projeto-que-extinguia-reciclador-solidario-42272
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/executivo-retira-projeto-que-extinguia-reciclador-solidario-42272
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/executivo-retira-projeto-que-extinguia-reciclador-solidario-42272
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/executivo-retira-projeto-que-extinguia-reciclador-solidario-42272
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/executivo-retira-projeto-que-extinguia-reciclador-solidario-42272
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-pressiona-revisao-da-operacao-urbana-corumbatai-38588
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-pressiona-revisao-da-operacao-urbana-corumbatai-38588
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-pressiona-revisao-da-operacao-urbana-corumbatai-38588
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-pressiona-revisao-da-operacao-urbana-corumbatai-38588
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-pressiona-revisao-da-operacao-urbana-corumbatai-38588
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-pressiona-revisao-da-operacao-urbana-corumbatai-38588
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-meio-ambiente-debatera-importacao-de-residuos-solidos-40309
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-meio-ambiente-debatera-importacao-de-residuos-solidos-40309
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-meio-ambiente-debatera-importacao-de-residuos-solidos-40309
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-meio-ambiente-debatera-importacao-de-residuos-solidos-40309
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-meio-ambiente-debatera-importacao-de-residuos-solidos-40309
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/emendas-aprovadas-visam-reduzir-desigualdade-territorial-no-municipio-48342
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/emendas-aprovadas-visam-reduzir-desigualdade-territorial-no-municipio-48342
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/emendas-aprovadas-visam-reduzir-desigualdade-territorial-no-municipio-48342
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9. Coautora do projeto de resolução que instituiu na 
Câmara de Vereadores de Piracicaba medidas de 
redução de resíduos sólidos e a retirada de copos 
plásticos 

10. Promoção de diálogo e conteúdo para a população 
sobre meio ambiente e sustentabilidade, por meio de 
iniciativas da Escola do Legislativo, o que dirijo desde 
2017 

11. Promoção de debates, discussões e estudos de 
propostas para o Plano Diretor de Piracicaba de 2018 
a 2019, quando o Plano Diretor foi efetivamente 
aprovado 

12. Participação na elaboração e entrega de propostas ao 
Ipplap (Instituto de Pesquisa e Planejamento de 
Piracicaba) que buscam colocar freio na expansão do 
perímetro urbano, a fim de evitar a desigualdade social 
e aumentar a qualidade de vida da população 

13. Promoção de discussões e debates para um trabalho 
coletivo na elaboração do novo Plano Diretor de 
Piracicaba, que define as diretrizes para o 
planejamento territorial do município por um período de 
10 anos 

14. Promoção de duas audiências públicas pela Comissão 
de Meio Ambiente para discussões das diretrizes para 
as políticas ambientais do município no novo Plano 
Diretor de Piracicaba 

15. Cobrança para o reflorestamento de APP (Área de 
Preservação Permanente) localizada no bairro 
Piracicamirim 

16. Cobrança de revisão e gerenciamento sobre a política 
de resíduos sólidos em Piracicaba 

17. Intermediação na luta para a recuperação de nascentes 
e reflorestamento das áreas de preservação 
permanente entre os distritos de Ártemis e Santa 
Olímpia 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/proposta-de-nancy-thame-preve-coleta-seletiva-na-camara-39362
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/proposta-de-nancy-thame-preve-coleta-seletiva-na-camara-39362
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/proposta-de-nancy-thame-preve-coleta-seletiva-na-camara-39362
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/proposta-de-nancy-thame-preve-coleta-seletiva-na-camara-39362
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/camara-inicia-programa-voltado-a-acoes-de-sustentabilidade-47315
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/camara-inicia-programa-voltado-a-acoes-de-sustentabilidade-47315
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/camara-inicia-programa-voltado-a-acoes-de-sustentabilidade-47315
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/camara-inicia-programa-voltado-a-acoes-de-sustentabilidade-47315
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-sustentabilidade-cria-grupos-de-estudos-do-plano-diretor-38529
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-sustentabilidade-cria-grupos-de-estudos-do-plano-diretor-38529
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-sustentabilidade-cria-grupos-de-estudos-do-plano-diretor-38529
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-sustentabilidade-cria-grupos-de-estudos-do-plano-diretor-38529
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-propoe-freio-na-expansao-do-perimetro-urbano-40754
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-propoe-freio-na-expansao-do-perimetro-urbano-40754
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-propoe-freio-na-expansao-do-perimetro-urbano-40754
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-propoe-freio-na-expansao-do-perimetro-urbano-40754
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-propoe-freio-na-expansao-do-perimetro-urbano-40754
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-trabalho-coletivo-em-propor-atualizacao-do-plano-diretor-40997
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-trabalho-coletivo-em-propor-atualizacao-do-plano-diretor-40997
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-trabalho-coletivo-em-propor-atualizacao-do-plano-diretor-40997
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-trabalho-coletivo-em-propor-atualizacao-do-plano-diretor-40997
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-trabalho-coletivo-em-propor-atualizacao-do-plano-diretor-40997
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-expoe-embate-entre-plano-diretor-e-interesses-comerciais-47400
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-expoe-embate-entre-plano-diretor-e-interesses-comerciais-47400
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-expoe-embate-entre-plano-diretor-e-interesses-comerciais-47400
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/audiencia-expoe-embate-entre-plano-diretor-e-interesses-comerciais-47400
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-pede-informacoes-sobre-reflorestamento-em-app-do-piracicamirim-37885
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-pede-informacoes-sobre-reflorestamento-em-app-do-piracicamirim-37885
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-pede-informacoes-sobre-reflorestamento-em-app-do-piracicamirim-37885
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-questiona-politica-de-residuos-solidos-em-piracicaba-38362
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-questiona-politica-de-residuos-solidos-em-piracicaba-38362
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/entidades-civis-apoiam-reflorestamento-do-lago-azul-38218
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/entidades-civis-apoiam-reflorestamento-do-lago-azul-38218
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/entidades-civis-apoiam-reflorestamento-do-lago-azul-38218
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/entidades-civis-apoiam-reflorestamento-do-lago-azul-38218
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18. Promoção de palestra na Câmara sobre a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

19. Intervenção, pela Comissão de Meio Ambiente, no 
projeto que alterava a composição do Comdema 
(Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) 

20. Encaminhamento de demandas para melhoria da 
cooperativa Reciclador Solidário em Piracicaba 

21. Grande atuação e promoção de debates e propostas 
sobre a regularização fundiária no município 

22. Promoção de debates e discussões sobre o Plano de 
Mobilidade Urbana de Piracicaba 

23. Envio de questionamentos à prefeitura sobre projeto de 
turismo ecológico no Bairro Tanquã 

24. Envio de questionamentos e cobrança à prefeitura 
sobre o Plano Municipal de Habitação Social 

 

 

 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/professora-da-esalq-abordara-politica-nacional-de-residuos-solidos-41628
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/professora-da-esalq-abordara-politica-nacional-de-residuos-solidos-41628
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/professora-da-esalq-abordara-politica-nacional-de-residuos-solidos-41628
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-meio-ambiente-analisa-projeto-sobre-comdema-42671
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-meio-ambiente-analisa-projeto-sobre-comdema-42671
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-meio-ambiente-analisa-projeto-sobre-comdema-42671
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-acolhe-demandas-na-cooperativa-do-reciclador-solidario-44031
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-acolhe-demandas-na-cooperativa-do-reciclador-solidario-44031
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-quer-regularizacao-fundiaria-melhor-definida-no-plano-diretor-44300
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-quer-regularizacao-fundiaria-melhor-definida-no-plano-diretor-44300
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/propostas-ao-plano-de-mobilidade-urbana-sao-apresentadas-em-encontro-41356
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/propostas-ao-plano-de-mobilidade-urbana-sao-apresentadas-em-encontro-41356
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/turismo-ecologico-no-bairro-tanqua-e-tema-de-requerimento-48853
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/turismo-ecologico-no-bairro-tanqua-e-tema-de-requerimento-48853
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/turismo-ecologico-no-bairro-tanqua-e-tema-de-requerimento-48853
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/turismo-ecologico-no-bairro-tanqua-e-tema-de-requerimento-48853
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/15-1.jpg
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/30-scaled.jpg
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/33.jpg
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/40.jpg
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/40-8.jpg


 
 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL SUSTENTÁVEL 
 

1. Participação na criação da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na 
Câmara de Vereadores de Piracicaba, que passou a 
existir em 2018, após meu pedido junto a outros 
vereadores 

2. Cobrança constante para maior fomento à atividade 
agrícola no município e valorização dos pequenos 
agricultores e da agricultura familiar 

3. Apresentação de proposta de emenda para 
capacitação de pequenos agricultores de Piracicaba 

4. Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável por 
quatro anos 

5. Instituição na Câmara da solenidade em comemoração 
ao Dia Municipal da Agroecologia, com autoria da 
Comissão 

6. Inclusão, por meio de emenda ao Plano Diretor de 
Piracicaba, de um capítulo inédito dedicado à política 
de desenvolvimento rural sustentável 

7. Instituição na Câmara do Dia do Engenheiro Agrônomo 

8. Realização de audiência pública para discutir diretrizes 
para a agricultura do município no novo Plano Diretor 
de Piracicaba 

9. Incentivo à promoção de debates sobre a zona rural de 
Piracicaba 

10. Apoio e participação em debates e reuniões para o 
fomento da agricultura familiar em Piracicaba 

11. Apoio e cooperação em seminário agroecológico de 
produtores orgânicos de Piracicaba 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/bancada-do-psdb-propoe-criacao-de-comissao-de-agricultura-32917
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/bancada-do-psdb-propoe-criacao-de-comissao-de-agricultura-32917
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/bancada-do-psdb-propoe-criacao-de-comissao-de-agricultura-32917
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/bancada-do-psdb-propoe-criacao-de-comissao-de-agricultura-32917
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/bancada-do-psdb-propoe-criacao-de-comissao-de-agricultura-32917
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-maior-fomento-a-atividade-agricola-35802
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-maior-fomento-a-atividade-agricola-35802
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-maior-fomento-a-atividade-agricola-35802
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-indaga-executivo-sobre-recursos-a-trabalhadores-rurais-41389
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-indaga-executivo-sobre-recursos-a-trabalhadores-rurais-41389
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-homenagens-dia-municipal-da-agroecologia-e-celebrado-pela-1-vez-47114
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-homenagens-dia-municipal-da-agroecologia-e-celebrado-pela-1-vez-47114
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-homenagens-dia-municipal-da-agroecologia-e-celebrado-pela-1-vez-47114
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-homenagens-dia-municipal-da-agroecologia-e-celebrado-pela-1-vez-47114
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-homenagens-dia-municipal-da-agroecologia-e-celebrado-pela-1-vez-47114
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-homenagens-dia-municipal-da-agroecologia-e-celebrado-pela-1-vez-47114
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/zona-rural-de-piracicaba-ganha-destaque-em-novo-plano-diretor-48441
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/zona-rural-de-piracicaba-ganha-destaque-em-novo-plano-diretor-48441
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/zona-rural-de-piracicaba-ganha-destaque-em-novo-plano-diretor-48441
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/camara-celebrara-anualmente-em-outubro-o-dia-do-engenheiro-agronomo-37462
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/proposta-de-emenda-quer-garantir-envio-de-plano-rural-sustentavel-47739
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/proposta-de-emenda-quer-garantir-envio-de-plano-rural-sustentavel-47739
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/proposta-de-emenda-quer-garantir-envio-de-plano-rural-sustentavel-47739
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-agricultura-discute-promocao-de-debates-sobre-zona-rural-37807
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-de-agricultura-discute-promocao-de-debates-sobre-zona-rural-37807
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-participa-de-reuniao-para-o-fomento-da-agricultura-familiar-38151
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-participa-de-reuniao-para-o-fomento-da-agricultura-familiar-38151
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-seminario-de-producao-organica-que-comeca-no-dia-28-39393
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-seminario-de-producao-organica-que-comeca-no-dia-28-39393
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12. Participação no projeto de horta urbana na ETEC 

13. Cobrança à prefeitura para a instituição do IPTU Verde 
em Piracicaba, programa que visa conscientizar a 
população a construir ou reformar imóveis utilizando 
medidas que cooperem com a sustentabilidade e traz 
benefícios por meio da redução e de descontos nas 
alíquotas do imposto 

14. Envio de cobranças e questionamentos sobre 
bitributação de áreas rurais inseridas no perímetro 
urbano 

15. Defesa de tributação urbana progressiva aos 
produtores rurais 

 

 

 
 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-e-convidada-para-integrar-projeto-de-horta-urbana-na-etec-41749
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/instituicao-do-iptu-verde-e-tema-de-requerimento-de-nancy-thame-41882
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/instituicao-do-iptu-verde-e-tema-de-requerimento-de-nancy-thame-41882
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/instituicao-do-iptu-verde-e-tema-de-requerimento-de-nancy-thame-41882
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/instituicao-do-iptu-verde-e-tema-de-requerimento-de-nancy-thame-41882
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/instituicao-do-iptu-verde-e-tema-de-requerimento-de-nancy-thame-41882
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/instituicao-do-iptu-verde-e-tema-de-requerimento-de-nancy-thame-41882
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-questiona-bitributacao-de-areas-rurais-no-perimetro-urbano-46844
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-questiona-bitributacao-de-areas-rurais-no-perimetro-urbano-46844
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-questiona-bitributacao-de-areas-rurais-no-perimetro-urbano-46844
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-defende-tributacao-urbana-progressiva-aos-produtores-rurais-47134
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-defende-tributacao-urbana-progressiva-aos-produtores-rurais-47134
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/16-1-scaled.jpg


16 
 

 
 
 

 
 

https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/19-1-scaled.jpg
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/20-1.jpg
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/35-scaled.jpg
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/56-scaled.jpg
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PROTEÇÃO À MULHER E  
IGUALDADE DE GÊNERO 

 
1. Autora do Projeto de Decreto Legislativo que cria a 

Semana de Divulgação da Lei Maria da Penha no 
Município de Piracicaba 

2. Coautora da Lei Municipal que define as Diretrizes para 
a política de enfrentamento à violência contra a mulher 
e consolidação da rede de prevenção, atendimento e 
proteção à mulher no Município de Piracicaba 

3. Coautoria do Projeto de Lei que a institui a “parada 
segura” para mulheres e idosos após às 22h no 
transporte público de Piracicaba 

4. Autora da Lei que institui, no calendário oficial de 
eventos de Piracicaba, o Dia internacional da 
Tolerância 

5. Coautora do Projeto de Resolução que criou a 
Procuradoria Especial da Mulher e atuação como 
procuradora especial da mulher no Município 

6. Participação na coordenação da Rede de Atendimento 
e Proteção à Mulher, como procuradora especial da 
mulher 

7. Participação na organização do painel em homenagem 
às 13 vereadoras eleitas ao longo dos 198 anos de 
história da Câmara de Vereadores de Piracicaba 

8. Realização do Encontro Suprapartidário “Por mais 
mulheres na política” 

9. Instituição, na Câmara, da solenidade em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra, 
Latino-americana e Caribenha, comemorada 
anualmente de 2018 a 2020 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/plenario-ratifica-projeto-que-norteia-acoes-em-defesa-das-mulheres-45563
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/plenario-ratifica-projeto-que-norteia-acoes-em-defesa-das-mulheres-45563
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/plenario-ratifica-projeto-que-norteia-acoes-em-defesa-das-mulheres-45563
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/plenario-ratifica-projeto-que-norteia-acoes-em-defesa-das-mulheres-45563
https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/10/18/projeto-que-preve-desembarque-de-onibus-fora-do-ponto-a-partir-das-21h-e-aprovado-na-camara-de-piracicaba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/10/18/projeto-que-preve-desembarque-de-onibus-fora-do-ponto-a-partir-das-21h-e-aprovado-na-camara-de-piracicaba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2019/10/18/projeto-que-preve-desembarque-de-onibus-fora-do-ponto-a-partir-das-21h-e-aprovado-na-camara-de-piracicaba.ghtml
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/dia-internacional-da-tolerancia-sera-inserido-no-calendario-oficial-48060
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/dia-internacional-da-tolerancia-sera-inserido-no-calendario-oficial-48060
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/dia-internacional-da-tolerancia-sera-inserido-no-calendario-oficial-48060
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-procuradoria-da-mulher-camara-estabelece-novo-marco-institucional-38890
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-procuradoria-da-mulher-camara-estabelece-novo-marco-institucional-38890
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-procuradoria-da-mulher-camara-estabelece-novo-marco-institucional-38890
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/apos-fluxograma-de-atendimento-rede-de-protecao-a-mulher-fara-manual-45990
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/apos-fluxograma-de-atendimento-rede-de-protecao-a-mulher-fara-manual-45990
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/apos-fluxograma-de-atendimento-rede-de-protecao-a-mulher-fara-manual-45990
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/iniciativa-valoriza-as-13-vereadoras-eleitas-na-historia-de-piracicaba-49144
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/iniciativa-valoriza-as-13-vereadoras-eleitas-na-historia-de-piracicaba-49144
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/iniciativa-valoriza-as-13-vereadoras-eleitas-na-historia-de-piracicaba-49144
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/temos-sim-uma-sociedade-com-machismo-estrutural-diz-nancy-thame-47371
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/temos-sim-uma-sociedade-com-machismo-estrutural-diz-nancy-thame-47371
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/projeto-de-nancy-cria-dia-da-mulher-negra-latino-americana-e-caribenha-32929
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/projeto-de-nancy-cria-dia-da-mulher-negra-latino-americana-e-caribenha-32929
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/projeto-de-nancy-cria-dia-da-mulher-negra-latino-americana-e-caribenha-32929
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/projeto-de-nancy-cria-dia-da-mulher-negra-latino-americana-e-caribenha-32929
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10. Autora do Fórum Permanente de Empreendedorismo 
Feminino 

11. Realização de curso sobre empreendedorismo para as 
reeducandas do Centro de Ressocialização Feminino 
(CRF) de Piracicaba 

12. Recebeu, em 2017, o 1º lugar no Prêmio Paulista de 
Boas Práticas Legislativas, pelos trabalhos do Fórum 
Permanente de Empreendedorismo Feminino 

13. Instituição, na Câmara, da solenidade em alusão aos 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a 
Mulher, evento realizado anualmente desde 2017 

14. Autora da emenda que destinou R$45 mil para 
elaboração de pesquisa de dados da violência contra 
mulher em Piracicaba 

15. Participação na luta pela conquista de uma casa abrigo 
para mulheres em situação de violência em Piracicaba 

16. Proposta de emenda conquistada para implantação da 
casa abrigo, o que resultou na inclusão de recurso para 
este fim no Orçamento de 2018 de Piracicaba 

17. Cobrança à prefeitura sobre o efetivo repasse dos 
recursos destinados à Casa Abrigo à Mulher Vítima de 
Violência em Piracicaba 

18. Participação na coordenação da Semana da Mulher na 
Câmara de Vereadores de Piracicaba de 2017 a 2020, 
com apoio de coletivos e instituições do município 

19. Participação, como procuradora especial da mulher, na 
elaboração de uma cartilha com informações sobre os 
serviços de atendimento à mulher em Piracicaba 

20. Promoção de palestra por meio do Fórum de 
Empreendedorismo Feminino para grupo de mães do 
Seame (Serviço de Apoio ao Adolescente com Medida 
Socioeducativa) 

21. Promoção de debate sobre empreendedorismo 
feminino, no Centro Social do Jardim Tatuapé 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-forum-de-empreendedoras-camara-quer-valorizar-acoes-de-mulheres-36003
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-forum-de-empreendedoras-camara-quer-valorizar-acoes-de-mulheres-36003
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-leva-forum-de-empreendedorismo-as-ressocializandas-do-crf-43059
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-leva-forum-de-empreendedorismo-as-ressocializandas-do-crf-43059
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-leva-forum-de-empreendedorismo-as-ressocializandas-do-crf-43059
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-empreendedorismo-feminino-vence-premio-paulista-37962
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-empreendedorismo-feminino-vence-premio-paulista-37962
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-empreendedorismo-feminino-vence-premio-paulista-37962
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/projeto-de-nancy-thame-institui-evento-ativista-em-defesa-da-mulher-34868
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/projeto-de-nancy-thame-institui-evento-ativista-em-defesa-da-mulher-34868
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/projeto-de-nancy-thame-institui-evento-ativista-em-defesa-da-mulher-34868
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-aprovacao-de-emenda-para-atendimento-a-mulheres-48130
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-aprovacao-de-emenda-para-atendimento-a-mulheres-48130
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-destaca-aprovacao-de-emenda-para-atendimento-a-mulheres-48130
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/camara-teve-papel-decisivo-na-conquista-de-casa-de-passagem-40771
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/camara-teve-papel-decisivo-na-conquista-de-casa-de-passagem-40771
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/vereadoras-conquistam-emenda-para-implantacao-da-casa-abrigo-37049
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/vereadoras-conquistam-emenda-para-implantacao-da-casa-abrigo-37049
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/vereadoras-conquistam-emenda-para-implantacao-da-casa-abrigo-37049
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-repasse-para-a-casa-abrigo-a-mulher-vitima-de-violencia-41396
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-repasse-para-a-casa-abrigo-a-mulher-vitima-de-violencia-41396
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-repasse-para-a-casa-abrigo-a-mulher-vitima-de-violencia-41396
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/palestras-e-exposicoes-marcarao-a-semana-internacional-da-mulher-33236
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/palestras-e-exposicoes-marcarao-a-semana-internacional-da-mulher-33236
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/palestras-e-exposicoes-marcarao-a-semana-internacional-da-mulher-33236
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/grupo-lancara-cartilha-com-orientacoes-para-atendimento-as-mulheres-48508
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/grupo-lancara-cartilha-com-orientacoes-para-atendimento-as-mulheres-48508
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/grupo-lancara-cartilha-com-orientacoes-para-atendimento-as-mulheres-48508
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-empreendedorismo-feminino-leva-palestra-ao-seame-39087
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-empreendedorismo-feminino-leva-palestra-ao-seame-39087
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-empreendedorismo-feminino-leva-palestra-ao-seame-39087
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/forum-de-empreendedorismo-feminino-leva-palestra-ao-seame-39087
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/dicas-mostram-diferenca-entre-necessidade-e-oportunidade-ao-empreender-38830
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/dicas-mostram-diferenca-entre-necessidade-e-oportunidade-ao-empreender-38830
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22. Participação na luta, junto a coletivos de Piracicaba, 
para melhorias na Delegacia de Defesa da Mulher de 
Piracicaba, com entrega de ofício ao governador de 
São Paulo com demandas e sugestões 

23. Promoção de debates e acolhimento de demandas do 
Conselho ligado à defesa dos direitos da pessoa com 
deficiência 

24. Realização de várias palestras e debates sobre a luta 
por uma maior inclusão das mulheres na política 

25. Participação na construção de um fluxograma de 
atendimento às mulheres em Piracicaba, .por meio da 
Rede de Atendimento e Proteção à Mulher 

 

 

 

 
 

https://nancythame.com.br/conquistas-do-mandato/
https://nancythame.com.br/conquistas-do-mandato/
https://nancythame.com.br/conquistas-do-mandato/
https://nancythame.com.br/conquistas-do-mandato/
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comdef-apresenta-demandas-de-acessibilidade-ao-municipio-45345
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comdef-apresenta-demandas-de-acessibilidade-ao-municipio-45345
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comdef-apresenta-demandas-de-acessibilidade-ao-municipio-45345
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/precisamos-de-mais-mulheres-na-politica-defende-nancy-45779
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/precisamos-de-mais-mulheres-na-politica-defende-nancy-45779
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/procuradoria-da-mulher-da-camara-apresenta-fluxograma-de-atendimento-45965
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/procuradoria-da-mulher-da-camara-apresenta-fluxograma-de-atendimento-45965
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/procuradoria-da-mulher-da-camara-apresenta-fluxograma-de-atendimento-45965
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/27.jpg
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/28.jpg
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/29.jpg
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CULTURA PIRACICABANA 
 
 

1. Autora da lei que institui, no calendário do Município, o 
Festival Culturas Regionais e Ates Urbanas – Festival 
CURAU 

2. Participação na luta pela preservação da memória de 
Frei Sigrist, com o pedido de regularização e 
tombamento da moradia do religioso no Jardim Glória 

3. Autora da solenidade que buscou lembrar e valorizar a 
memória de Frei Sigristi, religioso que dedicou sua vida 
para a melhoria e auxílio aos mais necessitados no 
Jardim Glória, em Piracicaba 

4. Reconhecimento à trajetória de Mestre Ambrósio, que 
inspirou cordão carnavalesco que resgata a expressão 
popular em Piracicaba 

5. Reconhecimento ao trabalho do fotógrafo piracicabano 
Helder Prado, que recebeu o título de Cidadão 
Piracicabano 

6. Questionamentos à prefeitura sobre as ações de 
defesa, conservação e restauro da Igreja São Benedito 

7. Promoção de palestras, como diretora da Escola do 
Legislativo de Piracicaba, que visavam valorizar e 
difundir conhecimento sobre as artes visuais de 
Piracicaba 

8. Envio de moção de apelo ao Congresso Nacional para 
a aprovação do projeto de lei que prevê a destinação 
de uma renda básica emergencial para profissionais da 
cultura durante a crise do novo coronavírus 

9. Homenagem a banda SouEla, composta por quatro 
mulheres 

10. Homenagem ao conjunto de choro Água de Vintém 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-inclui-o-festival-curau-no-calendario-oficial-da-cidade-41548
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-inclui-o-festival-curau-no-calendario-oficial-da-cidade-41548
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-inclui-o-festival-curau-no-calendario-oficial-da-cidade-41548
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-defende-tombamento-de-imovel-usado-por-frei-no-jardim-gloria-ii-38815
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-defende-tombamento-de-imovel-usado-por-frei-no-jardim-gloria-ii-38815
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-defende-tombamento-de-imovel-usado-por-frei-no-jardim-gloria-ii-38815
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/vida-e-legado-de-frei-sigrist-sao-lembrados-em-solenidade-na-camara-42084
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/vida-e-legado-de-frei-sigrist-sao-lembrados-em-solenidade-na-camara-42084
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/vida-e-legado-de-frei-sigrist-sao-lembrados-em-solenidade-na-camara-42084
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/vida-e-legado-de-frei-sigrist-sao-lembrados-em-solenidade-na-camara-42084
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/homenageados-revelam-amor-a-cidade-com-fotografia-e-expressao-popular-44978
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/homenageados-revelam-amor-a-cidade-com-fotografia-e-expressao-popular-44978
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/homenageados-revelam-amor-a-cidade-com-fotografia-e-expressao-popular-44978
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/helder-do-prado-sousa-recebera-titulo-de-cidadao-piracicabano-44009
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/helder-do-prado-sousa-recebera-titulo-de-cidadao-piracicabano-44009
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/helder-do-prado-sousa-recebera-titulo-de-cidadao-piracicabano-44009
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-pergunta-sobre-acoes-de-conservacao-da-igreja-sao-benedito-44298
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-pergunta-sobre-acoes-de-conservacao-da-igreja-sao-benedito-44298
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-mira-evolucao-das-artes-visuais-em-piracicaba-46302
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-mira-evolucao-das-artes-visuais-em-piracicaba-46302
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-mira-evolucao-das-artes-visuais-em-piracicaba-46302
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-mira-evolucao-das-artes-visuais-em-piracicaba-46302
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-comenta-aprovacao-de-renda-basica-para-profissionais-da-cultura-49865
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-comenta-aprovacao-de-renda-basica-para-profissionais-da-cultura-49865
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-comenta-aprovacao-de-renda-basica-para-profissionais-da-cultura-49865
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-comenta-aprovacao-de-renda-basica-para-profissionais-da-cultura-49865
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/45.jpg
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/40-9.jpg
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/40-6.jpg
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CIDADÃ 
 
 

1. Participação no processo de implantação da Escola do 
Legislativo na Câmara de Vereadores de Piracicaba, 
permanecendo como diretora de 2017 a 2020 

2. Premiação, em 1º lugar, no Prêmio Paulista de Boas 
Práticas Legislativas 2018 para a Escola do Legislativo 
de Piracicaba 

3. Conquista, como diretora da Escola do Legislativo, de 
parceria com o Centro Paula Souza para a abertura do 
curso de Técnico Legislativo, que formou a primeira 
turma em dezembro de 2018 

4. Participação dos debates e defesa do projeto que 
dispõe sobre o plano de carreira, salários e 
vencimentos dos profissionais do magistério público da 
cidade 

5. Conquista, como diretora da Escola do Legislativo de 
Piracicaba, de um acervo de 120 livros doados pelo 
Coedit (Coordenação de Edições Técnicas do Senado 
Federal) para a à disposição dos servidores públicos, 
estudantes e a população de forma geral. 

6. Organização de minicurso, pela Escola do Legislativo 
de Piracicaba, que promoveu debates sobre Plano 
Diretor 

7. Envio de solicitação de isenção da tarifa de ônibus aos 
alunos da rede estadual de ensino para realização de 
atividades didático-pedagógicas 

8. Organização de palestras e debates, como diretora da 
Escola do Legislativo de Piracicaba, sobre os direitos 
humanos 

9. Facilitador, como diretora da Escola do Legislativo, 
para a vinda de cursos do Senado Federal à 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-sindicato-camara-amplia-debate-sobre-plano-de-carreira-37254
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-sindicato-camara-amplia-debate-sobre-plano-de-carreira-37254
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-sindicato-camara-amplia-debate-sobre-plano-de-carreira-37254
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/com-sindicato-camara-amplia-debate-sobre-plano-de-carreira-37254
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-recebe-120-livros-39210
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-recebe-120-livros-39210
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-recebe-120-livros-39210
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-recebe-120-livros-39210
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-recebe-120-livros-39210
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/plano-diretor-aula-inicial-de-minicurso-lota-salao-nobre-39275
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/plano-diretor-aula-inicial-de-minicurso-lota-salao-nobre-39275
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/plano-diretor-aula-inicial-de-minicurso-lota-salao-nobre-39275
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-indaga-sobre-isencao-de-tarifa-de-onibus-para-alunos-39294
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-indaga-sobre-isencao-de-tarifa-de-onibus-para-alunos-39294
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-indaga-sobre-isencao-de-tarifa-de-onibus-para-alunos-39294
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-inicia-ciclo-de-palestras-sobre-direitos-humanos-39644
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-inicia-ciclo-de-palestras-sobre-direitos-humanos-39644
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-inicia-ciclo-de-palestras-sobre-direitos-humanos-39644
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-recebera-cursos-do-senado-federal-42125
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-recebera-cursos-do-senado-federal-42125
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Piracicaba, que foram abertos gratuitamente para a 
população 

10. Presidente da Comissão de Estudos do Regimento 
Interno da Câmara de Vereadores e da LOM (Lei 
Orgânica do Município) 

11. Organização de palestras e debates gratuitos, como 
diretora da Escola do Legislativo de Piracicaba, sobre 
democracia e participação popular 

12. Cobrança à prefeitura sobre a quantidade de vagas em 
período integral nas creches municipais e o acesso a 
elas 

13. Envio de questionamentos e cobranças à prefeitura 
sobre o acompanhamento de crianças autistas nas 
escolas de Piracicaba 

14. Envio de questionamentos e cobranças à prefeitura 
sobre a construção de uma escola de ensinos 
fundamental e médio e outra de educação infantil 
prevista para a região do Residencial Vida Nova 

 

 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-recebera-cursos-do-senado-federal-42125
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-recebera-cursos-do-senado-federal-42125
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-retoma-reunioes-para-revisao-da-lei-organica-43516
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-retoma-reunioes-para-revisao-da-lei-organica-43516
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/comissao-retoma-reunioes-para-revisao-da-lei-organica-43516
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/palestra-sobre-minipublicos-aborda-democracia-e-participacao-popular-43610
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/palestra-sobre-minipublicos-aborda-democracia-e-participacao-popular-43610
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/palestra-sobre-minipublicos-aborda-democracia-e-participacao-popular-43610
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-executivo-sobre-acesso-as-creches-municipais-43344
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-executivo-sobre-acesso-as-creches-municipais-43344
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-executivo-sobre-acesso-as-creches-municipais-43344
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/requerimento-cobra-acompanhamento-de-criancas-autistas-nas-escolas-46179
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/requerimento-cobra-acompanhamento-de-criancas-autistas-nas-escolas-46179
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/requerimento-cobra-acompanhamento-de-criancas-autistas-nas-escolas-46179
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-prazo-de-construcao-de-escolas-no-residencial-vida-nova-47652
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-prazo-de-construcao-de-escolas-no-residencial-vida-nova-47652
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-prazo-de-construcao-de-escolas-no-residencial-vida-nova-47652
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-cobra-prazo-de-construcao-de-escolas-no-residencial-vida-nova-47652
https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/2.jpg
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/22-2.jpg
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https://nancythame.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/54-1.jpg
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HOMENAGENS PRESTADAS 
 

1. Moção de Aplausos a Nara Perobelli de Moraes, em 

reconhecimento ao vídeo “The Brazilian Way”, classificado 

para na “Competição Global de Vídeos para Jovens’’ e que será 

exibido em Nova Iorque, na Cúpula da Organização da Nações 

Unidas. 

2. Moção de Aplausos ao Dr. Elienai Luiz de Sousa, pelo trabalho 

voluntário em ongs de proteção aos animais 

3. Moção de Aplausos aos profissionais da Saúde do Municiípio 

de Piracicaba que atuam no enfrentamento à covid-19 

4. Moção de aplausos ao Prof. Dr. Tiago Osório Ferreira, pela 

orientação na pesquisa sobre “o uso de solos artificiais para 

reabilitação de áreas impactadas pela mineração. 

5. Moção de Aplausos ao Prof. Dr. Adilson D. Paschoal pelo livro 

“Pragas, agrotóxicos e a crise ambiente – problemas e 

soluções”. 

6. Moção de Aplausos ao Dr. Marcelo Machado Leão, pelo 

desenvolvimento de tecnologias, sistemas e processos de 

otimização ambiental e gestão da arborização urbana. 

7. Moção de Aplausos à Diretoria do CONSEG – Conselho 

Comunitário de Segurança de Santa Terezinha – Piracicaba-

SP, gestão 2017-2019  

8. Moção de Aplausos à Sra. Celeste Maria Varella Abamonte, 

pelo trabalho à frente da diretoria do Centro de Ressocialização 

Feminino de Piracicaba 

9. Moção de Aplausos ao Prof. Dr. Joaquim José de Camargo 

Engler, pela atuação como diretor administrativo da FAPESP e 

pela relevância dos trabalhos prestados em favor da 

comunidade acadêmica e da pesquisa científica 

10. Moção de Aplausos à comandante da Guarda Civil Municipal, 

Lucineide Aparecida Maciel Corrêa, ao inspetor chefe Mário 

Prudêncio Ramos, à inspetora Valdirene Aparecida Osti, 

subinspetora Sonia Patheys de França, pela implantação da 

Patrulha Maria da Penha no Município de Piracicaba. 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/escola-do-legislativo-da-camara-vence-premio-paulista-de-boas-praticas-42555
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11. Moção de Aplausos à Profª Drª Tsai Siu Mui, diretora do Centro 

de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São 

Paulo – CENA/USP 

12. Painel em homenagem às 13 vereadoras eleitas na história da 

Câmara. Iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher  

13. Título de Cidadã Piracicabana à Sra. Sonia Carmela Falci 

Dechen 

14. Título de Cidadã Piracicabana à Sra. Laura Maria 

Pires de Queiroz 

15. Título de Cidadã Piracicabana à Sra. Maria Christina Marton 

Corrêa Seifarth de Freitas  

16. Título de Cidadão Piracicabano ao Sr. Helder do Prado Sousa 

17. Título de Líder Comunitário” ao Sr. Salvador 

Maurício de Souza, liderança comunitária do Jardim Glória.  

18. Título de Líder Comunitário ao Sr. Ubirajara Cristiano de Barros 

Sabino, mais conhecido como Bira, pelo trabalho com os jovens 

piracicabanos em prol da cultura no Município 

19. Título de Piracicabanus Praeclarus ao Sr. Henrique Stockmann 

20. Voto de Congratulações à Casa de Amparo aos Idosos – 

Cantinho da Vovó Sônia, pelos relevantes serviços prestados, 

especialmente no atendimento à população idosa.   

21. Voto de Congratulações ao Sr. Paulo Patreze pelos relevantes 

serviços voluntários prestados à sociedade piracicabana 

22. Voto de Congratulações à Banda Souela, por seu projeto 

artístico voltado ao empoderamento feminino e à 

cultura de paz. 

23. Voto de Congratulações ao Sr. Humberto Dantas de Mizuca, 

diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara 

Municipal de São Paulo (2017-2018). 

24. Voto de Congratulações ao Sr. Florian Augusto de Abreu 

Coutinho Madruga, presidente da ABEL – Associação 

Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas 

25. Voto de Congratulações à Oficina Municipal – 

Escola de Cidadania e Gestão Pública, pelos relevantes 

serviços de formação humana e capacitação técnica voltadas 

à gestão de políticas públicas municipais 
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26. Voto de Congratulações à Coordenação de Planejamento e 

Relações Institucionais – Instituto Legislativo Brasileiro, pelos 

relevantes serviços prestados à capacitação e formação cidadã 

27. Voto de congratulações ao Sr. Roberto Rduardo Lamari, pelos 

relevantes serviços prestados como presidente da APEL – 

Associação Paulista das Escolas do Legislativo e Contas. 

28. Voto de Congratulações ao Sr. Paulo Henrique Soares, pelos 

relevantes serviços prestados como diretor da OSC – 

Organização da Sociedade Civil CAPHIV – Centro de Apoio 

aos Portadores do Vírus HIV/AIDS e Hepatites Virais 

29. Voto de Congratulações à enfermeira Fernanda Helena Tonin, 

pelos relevantes serviços prestados à OSC – Organização da 

Sociedade Civil CAPHIV – Centro de Apoio aos Portadores do 

Vírus HIV/AIDS e Hepatites Virais 

30. Voto de Congratulações ao atleta Isac Patrick Lucca, da equipe 

Brock Team Fighters, pela participação e conquista da 

medalha de prata, na modalidade kick light, no 10º 

Campeonato Sul-americano de Kickboxing, em dezembro de 

2017. 

31. Voto de Congratulações à Profª Drª Heliani Berlato dos Santos 

pela pesquisa “Expectativas em relação à 

construção de carreira”, realizada na rede pública estadual de 

Piracicaba. 

32. Voto de Congratulações ao Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio, um 

dos cem profissionais mais influentes do agronegócio 

33. Voto de Congratulações ao CMM - Conselho Municipal da 

Mulher de Piracicaba. 

34. Moção de aplausos ao conjunto de choro Água de Vintém 

35. Medalha de Mérito ao ex-presidente da Câmara, Antonio 

Messias Galdino 
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HOMENAGENS E PRÊMIOS RECEBIDOS 

 

1. Recebimento de honraria da organização não-governamental 
Casvi (Centro de Apoio e Solidariedade a Vida), que diz 
respeito ao "Prêmio Respeito à Diversidade e Cidadania LGBT 
de Piracicaba e Região" 

2. Prêmio Paulista de Boas Práticas ao Escola do Legislativo de 

Piracicaba, 1º lugar na subcategoria Educação e Cidadania. 

Iniciativa do Movimento Voto Consciente, em parceria com a 

Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, a Associação 

Paulista de Escolas dos Legislativos e o Laboratório de Gestão 

Governamental da USP (Universidade de São Paulo). 

 

3. Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas ao Fórum 

Permanente de Gestão e Planeamento Territorial Sustentável, 

2º lugar na subcategoria Ambiental. Iniciativa do Movimento 

Voto Consciente, em parceria com a Ordem dos Advogados do 

Brasil de São Paulo, a Associação Paulista de Escolas dos 

Legislativos e o Laboratório de Gestão Governamental da USP 

(Universidade de São Paulo).  

 

4. Prêmio Boas Práticas Legislativas ao Fórum Permanente de 

Empreendedorismo Feminino, 1º lugar na subcategoria 

Inovação. Iniciativa do Movimento Voto Consciente, em 

parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, 

a Associação Paulista de Escolas dos Legislativos e o 

Laboratório de Gestão Governamental da USP (Universidade 

de São Paulo).  

 

https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-recebe-premio-em-respeito-a-diversidade-lgbt-de-piracicaba-49373
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-recebe-premio-em-respeito-a-diversidade-lgbt-de-piracicaba-49373
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-recebe-premio-em-respeito-a-diversidade-lgbt-de-piracicaba-49373
https://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/nancy-thame-recebe-premio-em-respeito-a-diversidade-lgbt-de-piracicaba-49373
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