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Quero parabenizar os 
Policiais Militares da Ro-
cam que perseguiram e 
prenderam o bandido, 
numa ação perfeita!

Lamentavelmente Coro-
néis criticaram o trabalho 
deles em entrevista a uma 
emissora de TV.

Mas nada vai tirar o 
brilho desta ação e deste 
heróis que merecem todo 
nosso respeito!

Você pode ver este vídeo 
completo da ação em meu 
Facebook:/SargentoNeriOficial

 
Defendo e defenderei 

sempre estes heróis!

ROCAM: PERSEGUIÇÃO PERFEITA!

PARIDADE NO PRÓ-LABORE:  JUSTIÇA FEITA!
Paridade no pró-

-labore dos solda-
dos da ALESP! 

Isto é reconhe-
cer que a importân-
cia do trabalho do 
Soldado é o mesmo 
do Coronel.

É reconhecer 
que o trabalho do 
Investigador  é tão 
importante como o 
trabalho do Delega-
do.

Somos todos 
iguais e com os 
mesmo direitos in-
clusive no pró-la-
bore.



ENTREVISTA À RAQUEL BUNHOLI
Foi um excelente bate papo 

no programa Opinião Cidade de 
Sertãozinho onde pude falar dos 
meus sete meses de trabalho 
como Deputado e meus planos 
para meus quatro anos de man-
dado.

Falamos sobre minha luta pela 
categoria de segurança pública 
para que Policiais Civis, Militares 
e Agentes Penitenciários sejam reconhecidos profissionalmente 
e receberam salários dignos e jus-
tos.

Também falei sobre meu em-
penho para que a população dos 
municípios recebam o que devem 
ter: saúde, educação, entrete-
nimento, lazer e cultura. E farei 
tudo para que isso aconteça!

Agradeço à Raquel Bunholi 
pelo convite!

TRÊS FRONTEIRAS-SP: FESTA DO RODEIO
Fui recebi-

do pelo Prefeito 
do Município de 
Três Fronteiras, 
Rubens José Be-
lão.

T a m b é m 
presente o Pre-
feito da Cidade 
de Santana da 
Ponte Pensa José 
Aparecido de 
Melo.

Uma festa que 
é tradição e traz 
recursos para o 
Município!

DEP. CAMPOS MACHADO ELOGIA DEP. SARGENTO NERI



NÃO AS DROGAS!
Presidi na Segunda-Feira, dia 

14 de Outubro, na ALESP a Frente 

Parlamentar de Combate e En-

frentamento as Drogas um assun-
to importante e que deve ser discu-
tido.

Participaram as palestrantes 
Doutora Zila Sanches, da Escola 
Paulista de Medicina e da Univer-
sidade Federal de São Paulo e a 
Doutora Renata Cruz de Azevedo 
do Departamento de Psiquiatria e 
Psicologia da Unicamp que falaram  
sobre como desenvolver um siste-
ma de prevenção às drogas que seja eficiente e sobre o uso de drogas na 
adolescência.

FRENTE PARLAMENTAR CRISTÃ
A importância das Igrejas na sociedade e 

os fundamentais projetos sociais realizados 
por elas foram os principais temas da Fren-

te Parlamentar Cristã, presidida pelo 

Deputado Sargento Neri, que aconteceu 
na última Segunda-Feira, 14 de Outubro, na 
Assembleia Legislativa.

Organizada pelo Gabinete do Deputado 
Neri teve a presença do Reverendo Ricar-
do Maiolini, da Pastora Edineia Clarindo 
de Melo, dos Pastores Marcelo Jorge Fran-
ciscon e Claudino Pereira Júnior, do Padre 
Daniel Vitor Rodrigues e do Conferencista 
Itamar Oliveira.

Mais fotos da Frente Parlamentar Cristã 
em meu Facebook: /SargentoNeriOficial

VETERANOS: NOSSO RESPEITO E ADMIRAÇÃO!
Foram 30 anos de tra-

balho dedicados à segu-
rança e proteção da po-
pulação.

Estes homens não 
devem ser vistos como 
“aposentados” mas como 
veteranos que dedicaram 
suas vidas para nós!

Espero que o Gover-
nador João Dória se re-
trate reconhecendo nes-
tes homens os heróis que 
são!



ROTA: 49 ANOS DE HISTÓRIA
Tradição, raça, trabalho, com-

petência, união, força, honra: 
Rondas Ostensivas Tobias de 

Aguiar, a nossa ROTA!

Parabéns a estes heróis que 
dedicam suas vidas para garantir 
segurança a população e cadeia 
para os bandidos!

Fui, com imenso orgulho,  a ce-
rimônia de aniversário da ROTA 

que completou 49 anos de uma 
história respeitada pelos paulis-
tanos e por todos os integrantes 
da Polícia Militar!

ÁLVARO DE CARVALHO-SP: EMENDA DE 50 MIL PARA SAÚDE
Recebi a visita do 

Prefeito de Álvaro 
de Carvalho, Cícero 
Martins e o Vereador 
Antonio Carlos dos 
Santos.

Assinei convênio 
referente a Emenda 
Parlamentar no va-
lor de 50 mil reais 
que serão destina-
dos a ações e servi-
ços de assistência à 
saúde para os usuá-
rios do SUS no Muni-
cípio.

63° CONGRESSO DE MUNICÍPIOS
Participei deste 

importante encon-
tro onde se discutiu 
problemas e solu-
ções para Municí-
pios do Estado de 
São Paulo.

Na oportunidade 
assinamos a libera-
ção de recursos para 
a construção de área 
de eventos em Oscar 
Bressane.Baixe o ofício e 
veja o vídeo sobre o 
Congresso em minha 
página do Facebook.



PIEDADE-SP: ENCONTRO COM PRODUTORES DE LEITE
Participaram da reunião o Vice Prefeito 

de Piedade, Álvaro Figueiredo, o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente , Elton dos Santos, o Presidente da 
Associação dos Produtores Rurais de Leite 
de Piedade, Alexandre, e vários associados.

Contaram que após fundarem a Associa-
ção os agricultores obtiveram muitos avan-
ços em tecnologia e qualidade do leite pro-
duzido na região.

Mas que também enfrentam problemas 
como a possível rescisão do contrato da 
veterinária que dá suporte aos associados e a urgente necessidade do Certificado de 
Inspeção Municipal que vai possibilitar a 
sanitização de derivados de leite feitos por 
pequenos produtores da cidade.

Junto com as autoridades municipais 
presentes à reunião, me comprometi a au-
xiliar  a Prefeitura para que os pedidos dos 
agricultores sejam atendidos.

Quem trabalha merece nosso respeito e 
ajuda!
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