
21 A 27 DE OUTUBRO

EDIÇÃO 21

Uma homenagem que me en-
cheu de orgulho, emoção e ale-
gria: uma das novas áreas inau-
guradas no Hospital do Câncer 
de Ribeirão Preto - o Centro de 
Reabilitação e Pesquisa em Foto-
biomodulação - recebeu o nome 
de minha mãe, Maria Abadia 
Santana Neri.

Foi um momento que eu e mi-
nha família jamais esqueceremos!

Agradeço demais a honrosa e 
carinhosa homenagem!

Varias alas novas inauguradas 
para atender ainda melhor a po-
pulação da cidade.

Entre os presentes a Diretora 
Presidente do Hospital Rosimeire 
Lemes Marques e o Prefeito Duar-
te Nogueira.

HOMENAGEM A MINHA QUERIDA MÃE!

28 DE OUTUBRO
ANIVERSÁRIO DO DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO NERI



APOIEI O PRESIDENTE BOLSONARO E CONTINUAREI APOIANDO!Em plenário na ALESP, reafir-
mei meu apoio ao Presidente Jair 
Bolsonaro.

Fiz campanha para ele, votei 
nele e permanecerei torcendo 
pelo sucesso  de seu mandato du-
rante  os próximos 4 anos.

Estarei sempre na luta pelo 
crescimento do nosso país e do 
bem estar dos brasileiros.

VAMOS LUTAR CONTRA OS ALTOS DESCONTOS
O relatório do Pro-

jeto de Lei 1645/19 da 
Câmara dos Deputados 
tem boas propostas, no 
entanto também pre-
vê altos descontos que 
irão prejudicar Poli-
ciais Militares aposen-
tados e também pen-
sionistas que  ganham 
até R$ 5.800,00.

O Deputado Sar-
gento Neri pede a to-
dos que se unam para 
impedir isso e que o 
Artigo 24 deste PL seja 
revisto e alterado!

VAGAS EM UNIVERSIDADES PARA AGENTES DE SEGURANÇA
Votado na última Quarta-Feira, 23 de Outubro, na 

CCJ - Comissão de Constituição e Justiça da ALESP, 
Projeto de Lei de minha autoria - PL 807/2019 - 
que prevê reserva de vagas para Agentes de Segu-
rança Pública sejam policiais civis ou militares ou 
Agentes Penitenciários.Melhor qualificação para nossos Agentes de Se-
gurança, melhor atendimento a nossa população!



E VEM AÍ...
No próximo dia 01/11 na As-

sembleia Legislativa nosso encon-
tro é em defesa dos pescadores, 
dos comerciantes que vendem o 
produto e dos consumidores.

Estaremos na Frente Parlamen-
tar Contra a Cobrança do ICMS so-
bre as operações com Pescados. 
Imposto excessivo que encarece o produto para todos dificultando 
para o consumidor a compra de pes-
cados tão importantes para a saúde!

ESPERO VOCÊS LÁ!
AUDITÓRIO FRANCO MONTORO

DIREITOS HUMANOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA
Nosso Segundo Encontro da Frente Par-

lamentar em Defesa dos Direitos Humanos 
dos Policiais Civis, Militares, Guardas Civis, 
Agentes Penitenciários e todos os Agentes 
de Segurança.

É preciso que os direitos humanos destes profissionais sejam respeitados 
e assegurados! Vamos abordar regu-
lamentos e processos administrativos. 
Conto com a presença de todos!

ESPERO VOCÊS LÁ!
AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI

CONTRA O PL 899/2019
Participei da 

Audiência Pú-
blica sobre o 
Projeto de Lei 
899/2019 do 
Governo do Esta-
do de São Paulo, 
com o qual não 
c o n c o r d a m o s 
pois visa reduzir 
em 61 por cento 
o teto das requi-
sições de peque-
no valor -  RPVs.
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