
09 A 15 DE SETEMBRO

EDIÇÃO 16

Hospital do Câncer de Ribeirão Preto
Um trabalho inigualável!

Equipe do mais 
alto nível, voluntários 
que trabalham com 
amor...

O  Hospital do 
Câncer de  Ribei-
rão Preto, de onde  
sou Padrinho, terá 
sempre a minha ajuda 
em tudo que eu puder 
fazer!

Em visita ao Hos-
pital fui recebido pela 
Diretora Presiden-
te Rosemeire Lemes 
Marques da Silva.

Apoio e Solidariedade: PROJETO GABI
Um trabalho que é 

um exemplo de amor 
ao próximo oferecen-
do serviços na resi-
dência de quem pre-
cisa!

A Casa de Apoio 
Gabi, em Ribeirão 
Preto, que visitei hoje 
junto ao Vereador 
Doutor Luciano Mega, 
atende pessoas com deficiências crônicas 
oferecendo fonoau-
diólogos, terapeutas, assistentes sociais, fi-
sioterapeutas...

Parabéns a estes profissionais tão dedi-
cados!



SAMUZINHO: Onde crianças aprendem importantes lições
Meninos e meninas, de 8 a 13 

anos que recebem ensinamentos da 
equipe do SAMU de Ribeirão Preto.

Um curso que dura um ano, dado 
a 70 crianças, que aprendem fazer 
primeiros socorros, prevenção de 
acidentes domésticos e suporte bá-
sico de vida.

E os pais delas também partici-
pam recebendo aulas de prevenção 
a incêndios e como agir em casos de 
afogamento.Em visita ao local fiquei muito 
impressionado com este curso tão 
importante!

Presença do Dep. Sargento Neri na cidade de Luiz Antônio-SP 
Um dos Municípios 

com maior crescimento 
populacional nos últi-
mos anos no Estado de 
São Paulo, a cidade de Luiz Antônio atrai pesso-
as de varias regiões que 
vem em busca de novas 
oportunidades.

Em minha visita ao 
Município, em compa-
nhia do Sub Tenente Lara 
e do Cabo Silveira, fui re-
cebido pelo primeiro Se-
cretário e Vereador Glau-
co Estevam de Queiroz.

Luiz Antônio-SP: Entrevista para a Rádio Studio FM
Foi um ótimo bate 

papo nesta entrevista 
na Rádio Studio FM 

104,9.
Fui entrevistado 

pelo Locutor do Pro-
grama Tempo de Ro-
deio, China Carreiro e 
pelo Locutor Dinei do 
Programa Manhã de 

Sucessos.
Falamos so-

bre meus seis me-
ses de mandato. 
Agradeci aos votos 
que recebi na cidade.



Sargento Neri visita Aramina-SP
Continuo em visita a cida-

des do interior de São Paulo, 
para saber de perto as neces-
sidades das Prefeituras.

Em Aramina me reuni com 
a Prefeita Dalva Aparecida 
Pierazo Rodrigues e sua equi-
pe. Emenda será destinada a 
cidade.

Cheguei no dia do aniver-
sário da Prefeita e juntos co-
memoramos a data!

MIGUELÓPOLIS-SP: Inauguração de Fonte
P a r t i c i p e i , 

junto ao Prefeito 
Naim Miguel Neto 
da inauguração de 
uma fonte e de um 
calçadão para o 
Município.

Emenda será 
destinada para 
mais melhorias a 
Miguelópolis.

Um “trio” que 
merece toda a 
atenção!

No Município 
de Serrana fui a 
Fundação Cultu-
ral onde me reuni 
com a Diretora e 
Presidente Flávia 
Cedrinho e sua 
equipe.

Cultura, Educação e Saúde: Fundação em Serrana-SP

Ainda em Serrana: Visita ao 51 BPM/I
No Municí-

pio de Serrana 
estive no 51 
BPM/I onde 
conversei com 
Policiais Milita-
res da cidade.

Condições de 
trabalho foi o as-
sunto principal. 



AVANTE SERRANA!
A cidade vem se desenvolven-

do a cada ano. Hoje, a principal atividade econômica de Serrana 
é a agroindústria canavieira, mas 
a prestação de serviços, as indús-
trias de usinagem e implementos 
agroindustriais e o comércio tam-
bém estão inseridos no contexto econômico.

Serrana se destaca, ainda, em 
outras frentes, como a educação, 
por exemplo. A cidade é pioneira 
mundial em educação com tecno-
logia.

É neste importante Município 
que estive em visita no Encontro 
do Partido Avante que tem como 
Presidente na cidade Carlos José 
Ferreira.

Fundação Casa de Ribeirão Preto
Me reuni com Reinaldo Alama-

zan, diretor da Regional Norte e 
André Rezende, diretor do Comple-
xo Ouro Verde, para falarmos sobre 
as condições de trabalho e também 
das instalações da Fundação Casa de 
Ribeirão Preto, que abriga menores 
infratores.

Minha preocupação é com os 
funcionários do estabelecimento. 
Os diretores realizam um excelente 
trabalho e o local precisa de melho-
rias no refeitório e também no asfal-
tamento interno da unidade. Além 
disso há defasagem no quadro de 
funcionários precisando urgente de 
novas contratações.

 
      Agradeço a atenção que recebi!

Na Cidade de Migueló-
polis fui conhecer de per-
to os problemas que o Rio 
Grande enfrenta e discutir o 
que pode ser feito para pre-
servar cada vez mais este 
importante Rio.

Preservar a natureza é 
dever de todos nós!

Rio Grande: Preservar é preciso!



Hospital Espírita de Marília
Uma visita que muito me 

honrou hoje em meu Gabinete: 
recebi o Presidente do Hospi-
tal Espírita de Marília, Vicente 
Armentano Júnior e o Gerente 
Administrativo Bruno Armen-
tano.

Também presente ao en-
contro Juliano, da Rádio Cam-
pestre FM.

Me foi solicitada verba para 
ajudar o Hospital. Farei tudo ao 
meu alcance para ajudar.

BOA NOTÍCIA! Projeto prevê que Praça pode chegar a Major!
Aprovada na 

CCJ - Comissão 
de Constituição 
e Justiça a PLC-

23/2019 que pre-
vê a possibilidade 
dos Praças chega-
rem a patente de 
Major.

Parabenizo e 
agradeço a CCJ por 
esta importante 
aprovação anuncia-
da agora há pouco. 



CONQUISTAS PARA OS AGENTES DA SAP
Solicitei e o Secretário de 

Segurança Penitenciária Nival-
do Restivo atendeu.

Em resposta as solicitações, 
conquistas como a atribuição 
da DEJEP que foi superada com 
a publicação do Despacho Go-
vernamental 7, bem como a 
apreciação pelo Departamento 
de Perícias Médicas do Estado 
acerca das reclamações rece-
bidas sobre a morosidade na 
entrega dos resultados de pe-
rícias médicas, foram percebi-
das.

Nosso pedido de melhoria 
nas instalações e alojamen-
tos dos Agentes de Escolta e 
Vigilância Penitenciária no 

Centro de Detenção Provi-
sória ¨ASP Nayan Xavier Ribei-
ro¨  em Ribeirão Preto também 
foi atendido, conforme pode-
mos observar nas imagens 
anexo.Por fim, o gestor da Peni-
tenciária “ ASP Anísio Apare-
cido de Oliveira¨ de Andradina 
Sr. Jair Silva da Costa, foi cienti-ficado quanto a menção elogio-
sa enviada por nós após visita 
ao local.

E como sempre menciono, 
fazemos uma política de resul-
tados e não apenas política de 
palanque.

Veja na íntegra em minha 
página no Facebook.

Lins-SP: Rotary Clube
Fui convidado e participei, com muita honra, da visita ofi-

cial do Governador do Rotary Clube do Distrito 4448, Antô-
nio Orlando Cavichia Filho. 

Presentes a esposa de An-tônio, Sandra Cavichia, o Pre-
sidente do Rotary Club de Lins, 
João César e o Sub Comandan-
te do 37 Batalhão, Sanderson 
Barbosa, o Presidente da Câ-
mara Municipal da cidade, José 
Roberto Danzi e demais mem-
bros do Rotary.

44 BPM/I: Importante bate papo com os PM’s
Neste encon-

tro falamos dos 
problemas en-
frentados e os tra-
balhos que venho 
desenvolvendo 
em prol da Polícia 
Militar.

Foi no 44 
BPM/I com a pre-
sença do Coman-
dante Interino 
Major Melo e poli-
ciais do Batalhão.



Santa Casa de Misericórdia de Lins-SP
O Presidente 

da Santa Casa, Frei 
Jorge e funcioná-
rios do Hospital me 
receberam nesta 
visita no Município 
de Lins.

Farei tudo para 
ajudar esta impor-
tante instituição 
voltada para a po-
pulação!

Guaiçara-SP: Visita ao 2° GPPM 2
Visitei o 2° 

GPPM 2  Cia do 
44° BPM/I no Mu-
nicípio de Guai-
çara  onde me 
encontrei com o 
Sargento Silvio, a 
Investigadora da 
Polícia Civil An-
dressa Amado e 
outros amigos da 
Polícia Militar.

Conversamos 
sobre os proble-
mas e soluções 
para as Polícias 
Civil e Militar do 
Estado de São 
Paulo.

Ainda em Guaiçara-SP: Encontro na Prefeitura
G u a i ç a r a 

está em pleno 
d e s e n v o l v i -
mento sendo 
uma das que 
mais cresce-
ram na região 
centro-oeste 
paulista.

Em minha 
visita me en-
contrei com 
o Prefeito 
Bruno Floria-
no e sua equi-
pe.



Corpo de Bombeiros de Lins-SP
Visitei o 

12° GB  - 1 ° 
SGB - 3° PB  na 
Cidade de Lins 
onde fui rece-
bido  pelo 3° Sgt Pm Antô-
nio.

Uma turma 
valorosa sem-
pre de pronti-
dão para aju-
dar o próximo 
e salvar vidas!

Crianças e Jovens: no caminho certo!
O projeto, na cidade de Lins, 

atende meninos e meninas de 
6 a 17 anos e tem atividades de 
aprendizado, entretenimento e 
esporte.

Conheci a Comunidade Edu-
cacional para o Trabalho, co-
ordenada por Fábio Luciano, 
acompanhado do Presidente da 
Câmara Neto Danzi e dos Vere-
adores Akio Matsuura e Eloi de 
Souza e do Secretário de Espor-
tes Luiz Henrique Ramos da Sil-
va.

Foi uma alegria ver a felici-
dade das crianças que fazem 
parte do Projeto!

Após a visita concedi uma 
entrevista à TV Câmara de Lins.

Dr. Nelson: Exemplo de vida e de luta!
Por 17 anos Nelson trabalhou como 

frentista.Ele tem  três filhos e com muito em-
penho se formou em bacharel de direito 
em 2017.

Acabo de receber a notícia de que ele 
prestou exame na Ordem dos Advogados 
do Brasil, passou na prova e é agora meu colega de profissão: é um advogado!

São pessoas assim, que tem força e 
garra, que batalham e vencem que fazem 
a luta valer a pena!

Um amigo por quem tenho muita 
admiração e a quem dei muito incenti-
vo para não desistir! E ele foi em frente, venceu as dificuldades e agora é o Dou-
tor Nelson!



Visita a Pirajuí-SP
O Projeto Polícia Mirim 

da Cidade de Pirajuí é um mara-
vilhoso exemplo de como ajudar 
crianças e adolescentes prove-
nientes de famílias de baixa renda 
e em situação de risco social.

Acompanhado dos Vereado-
res Eukles José de Campos, Celso 
Viana José Sirineu Daniel, tive a 
honra de conhecer este Proje-
to, seus competentes Instrutores  
e jovens que participam em busca 
de um futuro digno!

Visita a Guarantã-SP
Cumprindo minha promessa de 

trabalhar pela população do cam-
po fui ao Município de Guarantã 
onde fui recebido pelo Prefeito 
Claudio José Trindade, pelo Vice 
Prefeito Adriano Polizeu, por Vere-
adores e Lideranças da Cidade.

Melhorar infraestrutura para 
dar melhor qualidade de vida a 
população é o meu objetivo e des-
tinarei emendas para o Município.

Rinópolis-SP: Melhorias para a infraestrutura!
Falamos sobre a ne-

cessidade de mudanças 
na distribuição dos re-
cursos para melhorar a 
infraestrutura da Cidade.

Participaram do en-
contro, na Câmara Mu-
nicipal de Rinópolis, o 
Presidente da Câma-
ra Donizete Ananias, 
da Vereadora Patrícia 
Crema Fortunato e repre-
sentantes da Comunida-
de.

Festa do Peão: Tradição, Cultura e recursos para a cidade!
Convidado pelo Prefeito 

Éder Ruiz, o “Dinho”, que esta-
va acompanhado da noiva Flá-
via Santos, participei da Festa 
do Peão da Cidade de Sabino.  
Entre outras pessoas presen-
tes  o Texano, um dos melho-
res locutores de Rodeio do 
país, o empresário Kiko Jun-
queira e minha amiga cantora 

sertaneja Bruna Gonçalves. 
 
Uma festa maravilhosa que é 
tradição e cultura.



Soldado PM Navarro: Medalha do Mérito
Parabenizo o 

Soldado PM Navar-
ro pela merecida 
Medalha do Méri-
to, recebida na Câ-
mara Municipal de 
Araçatuba.

Meu querido e 
guerreiro amigo: 
parabéns e obriga-
do por tudo que fez 
e faz por mim!

Visita a Pongaí-SP
Criação da Ati-

vidade Delegada no 
Município e suges-
tões para a saúde 
para melhor atendi-
mento nas consul-
tas foram dois dos 
assuntos tratados na 
Câmara Municipal 
de Pongaí, onde fui 
recebido pelo Presi-
dente da Câmara José 
Pedro do Carmo, pelo 
Vice Prefeito Gilhiard 
Bortoli, vereadores 
e representantes da 
Polícia Militar.

Uru-SP: Melhorias na Educação, Saúde e Segurança!
Discutimos as 

possibilidades de 
melhorias na Saú-
de, Educação e Se-
gurança para o Mu-
nicípio.

Também fala-
mos da necessária 
reforma do 1° GP 
do 44 BPM/I.

Fui recebi-
do pelo Prefeito 
de Uru Benedi-
to  Ribeiro, pelo 
Vice Prefeito Anto-
nio Carvalho, Vere-
adores, Lideranças 
da Comunidade e 
Moradores.
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