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Fecacesp reuniu amigos em São Paulo

Na noite de terça feira (5), ocorreu no salão de festas Golden House, em São Paulo, a 15ª FECAPESCP, uma grande festa envolvendo 
autoridades políticas, militares, instituições, associações, sindicatos, empresários, comerciantes e civis. Veja a matéria completa na página 4.

Ex- delegado recebe homenagem 
no 90º Distrito Policial

Deputado Estadual Marcio 
Camargo é propositor de Lei 

que valoriza Assessor Político

Com o objetivo de valorizar os Assessores e Articuladores 
Políticos, o Deputado Estadual Marcio Camargo, idealizou a Lei 
número 16.254, de 21 de junho de 2016, que institui o “Dia do 
Assessor Político”, a ser comemorado todo dia 23 de maio de 
cada ano. Matéria completa na página 8.

No dia 13 de dezembro, o Presidente 
da Acaapesp Alan Montoro, ao lado de 
Sérgio Osicran, jornalista, diretor e fun-
dador da Acaapesp, estiveram represen-
tando todos os acaapespianos no 90º DP 
da capital de São Paulo em uma homena-
gem que foi prestada ao Dr. José Antô-
nio do Nascimento, ex-delegado titular 
do 90º DP, assassinado por marginais no 
dia 14 de Janeiro de 2016.  Página 4.

ACAAPESP de Suzano se reúne com o prefeito Rodrigo Ashiuchi
O presidente da ACAAPESP da cidade de Suzano, Douglas Spada, foi recebido pelo prefeito eleito de Suzano, Rodrigo 

Ashiuchi, PR. Na ocasião o prefeito eleito relatou como será sua gestão, a partir do dia 1 de janeiro. Matéria na página 6.

Vereador Kalunga encerra seu mandato 
com homenagem a ACAAPESP

Na última sessão 
ordinária da Câmara 

Municipal de São Roque - 
SP, o vereador e presidente 

da ACAAPESP do 
município, Mestre Kalunga 

honrou os acaapespianos 
com a Monção de 

Congratulações. Página 6.
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Presidente
Palavra do

É com muita satisfação 
que chegamos em mais 
um término de ano. O ano 
de 2016 foi um dos melho-
res anos para a Acaapesp. 
A Acaapesp nasceu com 
objetivo principal de es-
truturar e valorizar os As-
sessores e Coordenadores 
Políticos. Após 5 anos 
de trabalhos da entidade 
Acaapesp, conseguimos 
aprovar o projeto de Lei, 
que encaminhamos ao de-
putado Estadual Marcio 
Camargo, que recebeu e 
foi autor da Lei, que ins-
tituiu o Dia do Assessor 
Politico no Estado de São 
Paulo, sendo assim, o pri-
meiro reconhecimento da 
historia da Classe! Somos 
gratos ao Deputado Mar-
cio Camargo por ter acre-
ditado em nosso projeto. 

Tenho convicção que 
2017 será um ano de trans-
formações para nossa po-
litica e economia do país, 
a Acaapesp estará ao lado 
dos parlamentares que 
estão trabalhando para o 
melhor do nosso país. 

Aproveito para cum-
primentar a todos, dese-
jando um Natal abençoa-
do de muita paz e um Ano 
Novo de muitas realiza-
ções !

Alan Montoro

Mensagem de Natal do presidente 
da ACAAPESP região Sudoeste

Projeto de zumba beneficia 
moradores do Jaraguá

Dizer obrigado, às vezes, 
não é suficiente para agrade-
cer a tão amável e gentil pessoa 
que nos momentos das nossas 
vidas, naqueles mais difíceis, e 
amigos nos estende a mão ami-
ga e nos oferece amparo.

Nós do IAB Instituto 
Apoio Brasil à ACAAPESP 
não sabemos neste instante 
como retribuir tanto carinho, 
mas é claro que encontramos 
uma maneira de fazê-lo. Esta-

mos à  disposição para quando 
precisar, a qualquer momento 
e a qualquer hora.

Estendo-lhe nossas  mãos, 
segure-as se precisar. E, obri-
gado por tudo!

Ano de 2016 bastante tu-
multuado pela crise do país, 
mas atravessamos juntos ir-
manados e firmes. E juntos 
triunfaremos no ano de 2017 
na busca de nossas realizações, 
com projetos de crescimento 

cada vez mais fortes enrique-
cendo nossa família Acapes-
piana. 

Obrigado a cada irmão, a 
cada irmã, a cada diretoria for-
mada e empossada e outras que 
surgiram tanto da ACAAPESP 
como do IAB Instituto Apoio 
Brasil.  Meu imenso Abraço a 
Você Serginho, a Você Alan e 
a Você Camila que com muito 
amor e Maestria tão bem con-
duzem a ACAAPESP.  

Sabemos que não é fácil, 
mas a Energia e o poder de 
nosso criador Deus Pai está 
sempre com vocês.  

FELIZ NATAL E UM 
ANO PROMISDOR A TO-
DOS É O QUE DESEJA-
MOS A TODOS.

MEU FRATERNO 
ABRAÇO José Pedro Presi-
dente Nacional do IAB e Pre-
sidente da ACAAPESP Região 
Sudoeste.

O Presidente da ACA-
APESP do Estado do Mara-
nhão Val Alcantara vem desen-
volvendo o projeto de Zumba 
na casa de cultura Tendal da 
Lapa, CEU Pêra Marmelo no 
Jaraguá, ambos na Capital de 
São Paulo.

Esse projeto vem mudando 
a vida de muitas pessoas em re-
lação a qualidade de vida.

O Presidente está levando 
para o seu Estado o mesmo 
projeto, pois o Maranhão é de-
cadente desse tipo de atividade 
para a população mais carente.

Meus amigos 
Acaapespianos!

Alan Montoro, José Pedro e Sérgio Osicran.
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Ex- delegado recebe homenagem no 
Distrito Policial Parque Novo Mundo

No dia 13 de dezembro, o 
Presidente da Acaapesp Alan 
Montoro, ao lado de Sérgio 
Osicran, jornalista, diretor e 
fundador da Acaapesp, estive-
ram representando todos os 
acaapespianos no 90º DP da 

capital de São Paulo em uma 
homenagem que foi prestada 
ao Dr. José Antônio do Nasci-
mento, ex-delegado titular do 
90º DP, assassinado por mar-
ginais no dia 14 de Janeiro de 
2016. 

A partir de agora o distrito 
policial do Parque Novo Mun-
do na cidade São Paulo pas-
sa ser conhecido como -  90º 
Distrito Policial - Parque Novo 
Mundo – Delegado de Polícia 
José Antonio do Nascimento. 

O Evento contou com a 
presença de diversas autorida-
des policiais do Estado de São 
Paulo, entre elas, o Dr.Youssef  
Abou Chahim, delegado geral. 
A esposa do Dr. Nascimento, 
Gicélia Aparecida Poina do 
Nascimento, ao lado do Dr. Is-
mael Lopes Rodrigues Junior, 
diretor do DECAP, descerra-
ram a placa de homenagem.

Gicélia diz que sente honra-
da e feliz por presenciar nesse 
ato, o reconhecimento dos po-

liciais, amigos e companheiros 
ao seu marido. O Sr Paulo Ber-
nardo, Investigador de polícia 
chefe do 90º DP, que conviveu 
um bom tempo na delegacia 
com Dr. Nascimento, declara 
que a homenagem é justa e que 
é importante esse reconheci-
mento.

A ACAAPESP parabeniza 
o Dr. Antonio Carlos Corsi 
Sobrinho, delegado titular de 
polícia do 90º DP pela nobre 
iniciativa.

Gicélia Aparecida Poina do Nascimento ao lado do Dr. Ismael Lopes Rodrigues Junior diretor do DECAP descerraram a placa de homenagem.

Dr.Youssef  Abou Chahim, delegado geral e delegado Jorge Carlos Carrasco titular da segunda seccional

Sergio Osicran, Dr. Marco Antônio Pereira Novaes de Paula Santos 
diretor da seccional centro e o presidente da Acaapesp Alan Montoro.

Dr. Carlos Ruiz delegado assistente da 7 seccional e Sérgio Osicran.

Alan Montoto, Sergio Osicran, Dr. Antonio Carlos Corsi Sobrinho, 
Gicélia Aparecida Poina do Nascimento.

Dr. Ismael Lopes Rodrigues Junior diretor do DECAP, homegeando Dr. Nascimento.

Alan Montoro, Investigador Neto, 
Gicélia Aparecida Poina do Nascimento, Sergio Osicran.

Paulo Bernardo chefe dos investigadores do 90º DP e Sérgio Osicran.
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Na noite de terça feira (5), 
ocorreu no salão de festas Gol-
den House, em São Paulo, a 
15ª FECAPESCP, uma grande 
festa envolvendo autoridades 
políticas, militares, instituições, 
associações, sindicatos, empre-
sários, comerciantes e civis.

Em 2001, um grupo de 
amigos, liderado por Sergio 
Osicran, resolveu reunir-se 
em uma churrascaria da Zona 
Leste, no intuito de beneficiar 
a população carente da região. 
A ideia surgiu quando se per-
cebeu a dificuldade que a po-
pulação tinha em se aproximar 
das autoridades, municipais, 
estaduais, federais, policiais, 
entre outras, sempre que ne-
cessitavam solicitar auxilio na 
solução dos problemas que en-
frentavam, assim, foi criada a 
FECACESP, um evento anual 
de confraternização que come-

çou reunindo cerca de cento e 
vinte pessoas e que atualmente, 
em seu 15º ano de celebração, 
já conta com a participação de 
quase duas mil pessoas.

Mais tarde, ao lado de Ca-
mila Gonsalez e Alan Monto-
ro, Sérgio Osicran fundou a 
ACAAPESP (Associação dos 
Consultores, Assessores e Ar-
ticuladores Políticos do Estado 
de São Paulo). Essa associação 
tem como objetivo reconhecer, 
valorizar e apoiar os consulto-
res, assessores e articulado-
res políticos de nosso estado, 
dando o respaldo necessário 
para ele possam exercer suas 
funções com eficiência e lutar 
pelo reconhecimento da classe, 
bem como por seus direitos.

O evento realizado teve 
também a participação de im-
portantes instituições que atu-
am diretamente no âmbito po-

lítico e social como sindicatos, 
a maçonaria, representada por 
membros da Loja Governador 
Mario Covas, o Rotary Club e o 
Lions Club, representados por 
líderes comunitários. O De-
putado Estadual Marcio Ca-
margo e o Deputado Federal 
Arnaldo Faria de Sá também 
estiveram presentes e discur-
saram para todos os convida-
dos ao lado do vereador de São 
Roque, Mestre Kalunga e do 
vereador eleito em Mairinque, 
Paulo Marrom.

A festa foi conduzida pelo 
mestre de cerimônia e atual 
presidente da ACAAPESP 
Alan Montoro, ao lado de 
Amanda Hayala. Teve música 
ao vivo e presença da equipe de 
Judô TCC, que entrou no salão 
ao lado dos membros da Loja 
Maçônica Governador Mario 
Covas. Durante a cerimônia, 

houve uma bela homenagem 
para as pessoas que se desta-
cam na sociedade paulista pelo 
imenso trabalho e dedicação 
ao crescimento do Estado de 
São Paulo.

Os homenageados foram:

Coronel Ítalo Cauzzo: 
Coronel da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo

Eduardo Becker Taglia-
rini: Presidente do Sindicato 
dos Peritos Criminais do Esta-
do de São Paulo

Horácio Garcia: Presiden-
te da Associação de Escrivães 
da Polícia do Estado de São 
Paulo – AEPESP

Janir de Paula: Escrivã da 
Polícia Chefe do 65º DP do 
Estado de São Paulo

João Vieira de Goes: Es-
crivão Chefe do 13º DP do Es-
tado de São Paulo

Marcia Aparecida Lopes 
Ferreira: Chefe dos Escrivães 
de Polícia do DEIC

Plínio Tadeu de Andrade 
Jubram: Delegado de Polícia 
Titular da Delegacia de Inves-
tigação Sobre Infrações Con-

tra o Meio Ambiente
Roberto Carlos Mene-

ghesso: Chefe dos investiga-
dores da Divisão de Crimes 
contra o Patrimônio do DEIC

Tiago Lemos: Presidente 
do Sindicato dos Cargos Ad-
ministrativos do Estado de São 
Paulo

Para Sérgio Osicran a 15ª 
FECACESP é mais um passo 
dentro de um sonho realizado, 
e sente-se feliz em informar a 
todos o resultado positivo que 
foi essa grande confraterniza-
ção de amigos e colaboradores 
do Estado de São Paulo. Este 
evento traz a oportunidade 
de aproximar as pessoas que 
fazem a diferença no Estado. 
“Venho deixar a todos a minha 
gratidão por acreditarem que a 
Fecacesp pode e faz a diferença 
em nossas vidas. Tenho certe-
za que esse evento traz a opor-
tunidade de vários negócios e 
realizações dentro do governo 
e da iniciativa privada” disse o 
fundador do evento.

Fecacesp reuniu amigos em São Paulo
A 15º FECACESP reuniu quase duas mil pessoas e homenageou importantes personalidades do Estado de São Paulo

Membros da maçonaria representando a Loja 
Governador Mario Covas, presentes durante a 15ª FECACESP

Membros da maçonaria representando a Loja Governador Mario Covas, presentes durante a 15ª FECACESP

Os homenageados da 15ª Fecacesp.
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Fecacesp reuniu amigos em São Paulo
A 15º FECACESP reuniu quase duas mil pessoas e homenageou importantes personalidades do Estado de São Paulo
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Vereador Kalunga encerra 
seu mandato com 

homenagem a ACAAPESP

Terapias integrativas
Atraindo equilíbrio e boas energias pra 2017!

Diretor mirim da 
Acaapesp recebe 

medalha em olimpíadas

Na última sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
São Roque - SP, o vereador e 
presidente da ACAAPESP do 
município, Mestre Kalunga 
honrou os acaapespianos com 
a Monção de Congratulações.

Essa Monção foi uma ho-
menagem ao 15º Encontro dos 
Amigos e Colaboradores do 
Estado de São Paulo, que reu-
niu mais de 1.500 pessoas.

Em sua fala, o Vereador 
agradeceu a população pelo 

carinho e pela confiança nesses 
quatro anos de mandato.

A ACAAPESP de São Ro-
que está se organizando para a 
inauguração de sua sede.

O presidente da ACA-
APESP da cidade de Suzano, 
Douglas Spada, foi recebido 
pelo prefeito eleito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi, PR. Na oca-
sião o prefeito eleito relatou 
como será sua gestão, a partir 
do dia 1 de janeiro. Rodrigo 
falou que vai começar pelas 
ações básicas que é tapar os 
buracos, cortar matos, e prin-
cipalmente colocar médicos e 
remédios nos postos de saúde 
e Santa Casa da cidade, “tenho 
um projeto para os meus 100 
dias de governo:  além de co-

locar a cidade em ordem, que 
está muito abandonada, temos 
que enxugar a máquina públi-
ca, cortar custos como redução 
de cargos comissionados e se-
cretárias e revisão dos contra-
tos com prestadores de serviço 
da prefeitura. Ashiuchi se com-
prometeu a receber a diretoria 
da ACAAPESP do Estado de 
São Paulo e reforçou o apoio à 
entidade em Suzano; é só mar-
car o dia da posse da diretória 
da ACAAPESP de Suzano que 
estarei presente”.

Muito comentada hoje em 
dia, mas poucas pessoas sabem 
como usufruir de seus benefí-
cios.  Afinal, o que são Terapias 
Integrativas??

Também conhecida como 
Naturopatia, são terapias que 
visam a cura do ser humano 
através do equilíbrio energéti-
co e da conscientização de que 
somos um “todo” e que faze-
mos parte dele. Um Naturopa-
ta (ou Terapeuta Integrativo), 
usa o conhecimento aliado à 
intuição, muitas vezes fazendo 
uso de várias técnicas para que 
seu paciente alcance esse equi-
líbrio.

Entre tantas podemos ci-
tar as mais conhecidas: Florais 
de Bach, Reiki, Aromaterapia, 
Feng Shui, Radiestesia, Auricu-
loterapia, Cristalterapia, etc. 

Temos também os misté-
rios do Tarô e do Baralho Ciga-
no, que são muito procurados, 
e ainda a não tão popular, mas 
muito eficiente Mesa Radiôni-
ca.

São inúmeras as escolhas 
nesse universo, mas como sa-
ber o que é melhor para você?

Um profissional capacitado 
pode ajudá-lo, porém na gran-
de maioria da vezes, é a intui-
ção do cliente que pode deter-

minar qual é a melhor terapia a 
ser aplicada.

Quer ter uma visão do fu-
turo? Opte pelo Tarô. Abrir 
seus caminhos e tirar velhos 
bloqueios? Sua escolha pode 
ser a Mesa Radiônica, ou até 
mesmo o Reiki. Já os Florais 
de Bach são conhecidos como 
“remédios da alma”, trazendo 
um grande equilíbrio emocio-
nal e físico. O Feng Shui, é uma 
arte milenar que veio da China 
e que pode equilibrar sua casa 
ou local de trabalho, trazendo 
um grande bem estar para as 
pessoas que passam muitas ho-
ras do seu dia nesses locais.

Independente da sua es-
colha ou necessidade, o que 
importa mesmo é: como você 
está interagindo hoje com o 
universo exterior e o universo 
interior que todos possuímos? 

Na dúvida da sua resposta, 
procure um Terapeuta Integra-
tivo!

IZA CÁVÁRZAM
Estética e Terapias Integrativas

Registro CRTH – BR 1647 
www.izacavarzam.com.br

(11) 97654-7061

As Olimpíada dos Colé-
gios da PM foi encerrada com 
a entrega de medalhas e o Di-
retor Mirim da ACAAPESP e 
aluno do colégio militar Clau-
dio Bonifazi Bisneto e neto do 

Diretor Acaapespiano Sargen-
to Bonifazi foi o vencedor na 
corrida de 50 metros e salto à 
distância com a marca de 2 me-
tros e 20 cm.

ACAAPESP de Suzano 
se reúne com o prefeito 
eleito Rodrigo Ashiuchi

Foto: Wanderley Costa

Douglas Spada, Presidente da ACAAPESP - Suzano, Rodrigo Ashiuchi, 
prefeito eleito, e Carlos Spada, Diretor do Jornal Gazeta Popular, no Alto Tietê.
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Mogi das Cruzes ganha um túnel 
no centro da cidade

Centro Educacional Jabuti realizar trabalho exemplar 
com crianças e jovens de Mogi das Cruzes

No sábado, dia 10 e de-
zembro, foi inaugurado o tú-
nel “Jornalista Tirreno da San 
Biagio” uma importante obra 
na cidade de Mogi das Cruzes 
que irá resolver grande parte 
dos problemas de trânsito que 
ocorrem no centro da cidade, 
principalmente no horário de 
pico. R$ 120 milhões de reais.

Esse túnel foi aberto no 
sentido centro-bairro, tendo 
acesso a um dos seus lados 
pela rua Dr. Ricardo Vilela, e 
mede 4,5 metros de largura, 
permitindo somente a transi-
ção de veículos pequenos, sen-
do proibida circulação de pe-
destres, ciclistas e caminhões. 
A grande vantagem dessa obra 

é que ela passa por debaixo da 
linha férrea, saindo na rua Ha-
milton Silva Costa, com pista 
dupla e 7 metros de largura, 
evitando as longas pausas que 
os veículos precisam fazer 
durante a passagem dos trens 
nesse trecho. O valor gasto 
para essa obra foi de mais de 
R$ 120 milhões de reais

As obras de mobilidade ur-
bana devem continuar na ges-
tão do prefeito eleito Marcus 
Melo, que assume a prefeitura 
a partir de janeiro de 2017 e 
deverá se encarregar de finali-
zar a segunda parte do túnel e 
entrega-lo no final do primeiro 
ano de sua gestão.

O Centro Educacional 
Jabuti (CEJA) é a concretiza-
ção do sonho de um grupo de 
pessoas que vêm atuando há 
vários anos junto a instituições 
que se dedicam ao bem-estar 
de menores (creches, abrigos, 
centros de apoio social, psi-
cológico e psicopedagógico) e 
que sentiram a necessidade de 
fundar uma nova instituição, 

com cunho educacional, que 
pudesse se juntar as já existen-
tes na região de Mogi das Cru-
zes, somando esforços no sen-
tido de proporcionar o acesso 
ao conhecimento e à cultura 
para o maior número de crian-
ças possível

Essa ONG tem uma im-
portante papel na cidade de 
Mogi, que é manter as crian-

ças entretidas em atividades 
construtivas e longe das ruas, 
das drogas, abusos e violência 
familiar.

Hoje são 450 jovens cui-
dados pela Jabuti, incluindo 
crianças e adolescentes. Os 
adolescentes frequentam o 
PREMA, uma repartição da 
ONG Jabuti que fica locali-
zada no bairro de Jundiapeba, 
que promove além e acompa-
nhamento pedagógico e social, 
diversas oportunidades para 
que os jovens fiquem entreti-
dos em atividades produtivas, 
como leitura, esportes, agri-
cultura, música e informática. 

Os pequeninos também ga-
nham atenção bem especial na 
Jabuti. São duas unidades bem 
estruturadas para atender mais 
de 450 crianças, uma no bairro 
do Mogi Moderno e outra no 
Bairro de Jundiapeba. Essas 
duas unidades educacionais 
recebem geralmente crian-
ças que vão desde o maternal 
até os seis anos de idade, elas 
tem direito a quatro refeições 

diárias, atividades educativas, 
lazer e reforço pedagógico, au-
xiliando no desenvolvimento 
intelectual das crianças, inclu-
sive na alfabetização.

Segundo o presidente da 
ONG Valter Estevão Eitler, o 
objetivo da ONG Jabuti é for-
mar um cidadão consciente. 
Todo sua atuação na Jabuti é 
voluntária e reforça a impor-
tância desse trabalho: “Se cada 
um se desse conta da impor-

tância de realizar trabalhos vo-
luntários poderíamos ter uma 
sociedade mais justa. Isso não 
deve ser papel só do governo, 
pois os seres humanos devem 
ser mais fraternos, olhando 
para os outros como irmãos.” 
Afirma o presidente.
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O funcionário público inteligente pensa no futuro

Com o objetivo de valorizar 
os Assessores e Articuladores 
Políticos, o Deputado Estadu-
al Marcio Camargo, idealizou 
a Lei número 16.254, de 21 de 
junho de 2016, que institui o 
“Dia do Assessor Político”, a 
ser comemorado todo dia 23 
de maio de cada ano.

De acordo com a ACA-
APESP– Associação dos Con-
sultores, Assessores e Articu-
ladores Políticos do Estado de 
São Paulo, essa conquista foi 
de extrema importância, pois 

reforça a valorização dos pro-
fissionais no estado.

Antes de assumir o cargo 
como deputado na Casa Pau-
lista, o Parlamentar desenvol-
veu durantes anos, cargos de 
Assessoria Política, por tanto, 
sempre inclui em seus discur-
sos a importância dos Asses-
sores. 

“Sei da importância deste 
dia para a Associação e reco-
nheço também o quão são fun-
damentais no nosso trabalho. 
Essa é uma pequena home-
nagem para esse grupo unido 
que tem realizado um grande 
trabalho e tem a sua frente um 
ótimo presidente, o Alan Mon-
toro”, reforçou o parlamentar.

Marcio Camargo exerce seu 
primeiro mandato como depu-
tado estadual e a mais de um 
ano e meio a frente do cargo, 
tem promovido diversas ati-
vidades parlamentares, dentre 
elas, visitas as cidades que são 
sua base para saber quais as 
principais necessidades, inves-
timentos em mobilidade urba-
na com a Frente Parlamentar 
em Defesa da Raposo Tavares, 
que visa melhorar a segurança 

e mobilidade da rodovia, além 
de participação em Comissões 
importantes na Assembleia, 
com a CCJ – Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
e outras Frentes Parlamentares, 
entre elas a de Enfrentamento 
ao Crack e Outras Drogas      

Conheça outros Projetos e 
Leis aprovadas do Deputado 
Estadual Marcio Camargo

Lei 805/2015 – Aprovada e 
sancionada 

Institui o “Dia Estadual da 
União e Defesa da Família”. 

Projetos de Leis–aprovadas 
em comissões, ou em trâmite 
na Casa Paulista 

Projeto de lei 775/2016 
Isenta do pagamento de 

pedágio para os veículos cujos 
proprietários sejam Professo-
res, Dentistas, Enfermeiros, 
Fisioterapeutas ou Médicos 
das Redes Públicas Estadual, 
Federal e Municipal.

Projeto de lei 420/2016 
Determina a obrigatorieda-

de de comercialização ou dis-
ponibilização de bebidas dieté-
ticas em eventos esportivos e 
shows culturais ou esportivos 
voltados ao público em geral e 

nos locais dos eventos.
Projeto de lei 413/2016 
Autoriza a isenção do paga-

mento do pedágio no KM 79 
da Rodovia Raposo Tavares - 
SP-270 aos moradores do mu-
nicípio de Alumínio dá outras 
providências.

Projeto de lei 412/2016 
Altera a redação do Decre-

to-Lei nº257de 29 de maio de 
1970, que dispõe sobre a fina-
lidade e organização básica do 
IAMSPE Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual.

Projeto de lei 411/2016 
Dispõe sobre a regulamen-

tação do período mínimo de 
atendimento das agencias ban-
carias e das demais instituições 
financeiras, na finalidade de 
garantir os direitos dos consu-
midores.

Projeto de lei 162/2016 
Autoriza o Governo do Es-

tado de São Paulo a criar uma 
unidade do Poupatempo no 
município de Santana de Par-
naíba. 

Projeto de lei 161/2016 
Autoriza o Governo do Es-

tado de São Paulo a criar uma 
unidade do Poupatempo no 

município de Cruzeiro. 
Projeto de lei 160/2016 
Dá denominação de “Pas-

choal Del Gaizo” a Passarela 
de Pedestres localizada na Ro-
dovia SP-270 no KM 22,2, no 
município de Cotia.

Projeto de lei 80/2016 
Inclui no Calendário Tu-

rístico do Estado a “PISA DA 
UVA NO LAGAR”, em São 
Roque.

Projeto de lei 1639/2015 
Determina que no âmbito 

do Estado de São Paulo qual-
quer consumidor possa se de-
sejar migrar ou portabilizar sua 
empresa fornecedora de ener-
gia elétrica para outra empresa 
fornecedora.

Projeto de lei 1245/2015 
Classifica Cotia como Mu-

nicípio de Interesse Turístico. 
Artigo 1º - Fica classificada 
Cotia como “Município de In-
teresse Turístico”. Artigo 2º - 
Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Projeto de lei 677/2015 
Institui o “ Dia Estadual da 

União e Defesa da Família” a 
ser celebrado em 11 de maio.

Deputado Estadual Marcio Camargo é 
propositor de Lei que valoriza Assessor Político


