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O que faz um deputado estadual
  Ainda existe muita confusão 
com relação à função de cada 
poder, e somente conhecendo 
o que cada um faz será possí-
vel exercer sua cidadania ple-
namente. São três os poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário.      
O deputado estadual faz parte 
do legislativo estadual. A cada 
quatro anos, os eleitores escolhem 
um dos 94 deputados estadu-
ais para representá-los na 
Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo. 

  Os deputados estaduais são 
eleitos por voto proporcional, 
sistema esse que leva em con-
sideração não apenas a maioria 
dos votos, mas o quociente 
eleitoral, isso inclui, além dos 
votos do candidato, os da le-
genda e o número de vagas con-
quistadas pelos partidos.
  Após ser eleito, o deputado 
participa das sessões plenárias 
e dos trabalhos das comissões. 
Além disso, atende eleitores, 
encaminhando os seus pedi-

dos a órgãos governamentais 
ou apresentando proposituras 
de interesse do segmento ou 
da região que o elegeu. 
  Outra atribuição do deputado 
estadual é a fiscalização con-
tábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do 
Estado. A Assembleia Legis-
lativa pode também criar Co-
missões Parlamentares de 
Inquérito (CPI) para averiguar 
e investigar a ocorrência de ilí-
citos na administração.

Biografia - Gilmaci Santos
  Eleito deputado estadual 
pela primeira vez em 2006, 
reeleito em 2010 e 2014, 
Gilmaci dos Santos Barbosa 
nasceu em Dourados (MS), 
em 16 de março de 1961, e 
foi morar na cidade de Osasco 
aos 11 anos. Com uma família 
consideravelmente grande 
- no total são 10 irmãos - o 
menino da fazenda começou a 
trabalhar com apenas 14 anos.
   Gilmaci atuou por muito tempo 

no setor do comércio varejista, 
mas, em 1987, passou a se 
dedicar ao trabalho de apoio 
às comunidades carentes, 
principalmente as da região 
Oeste de São Paulo, em ações 
focadas na valorização da 
juventude, recuperação de 
viciados e orientação a famílias 
socialmente desestabilizadas.   
Seu engajamento em trabalhos 
sociais levou-o a experiências 
em comunidades do interior.
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  Amigos (as) eleitores (as), 
agradeço pelo apoio e pelo voto 
de confiança. Meu abraço aos 
103.127 mil paulistas que con-
fiaram em meu trabalho, que 
caminharam comigo nos bair-
ros das mais diversas cidades 
do nosso grandioso e rico Esta-
do, elegendo este parlamentar 
para o seu terceiro mandato. 
  A última votação consagra-
da por um aumento de mais 
de 6 mil votos aumenta a res-
ponsabilidade em exercer um 
mandato inovador e integrado 
com a sociedade.  
  Quero continuar trabalhando 
por você, apresentando propo-
situras relacionadas aos direi-
tos do consumidor, da mulher, 
do idoso e de todos aqueles 
que ainda não são repre-
sentados pelo parlamento.
  Vou continuar, não apenas 
apresentando projetos, mas, 
apresentando as necessidades 
dos municípios junto ao gover-
no estadual paulista.
  Tenham certeza de que bus-

carei ser sua voz no legislativo 
paulista. Vamos cumprir juntos 
essa missão. Apenas peço que 
você acompanhe, opine e par-
ticipe deste mandato, e você 
pode fazer isso de diversas for-
mas, pois são várias as ferra-

mentas que permitirão que nos 
aproximemos, além das redes 
sociais, do telefone do gabinete 
e do escritório, do meu e-mail, 
acesse o gabinete on-line (no 
meu site www.gilmacisantos.
com.br). Amigos, muito obrigado!

Agradeço a confiança

 O deputado apresentou 
diversos projetos de lei durante 
o seu mandato, conheça 
alguns deles:
  Projeto de lei 784/2014: 
Garante o atendimento 
prioritário e a acessibilidade 
de pessoas com obesidade 
em grau III, aos serviços dos 
estabelecimentos bancários, 
comerciais, órgãos públicos e 

dá outras providencias. 
  PL 360/11: Torna obrigatória 
a demonstração dos tributos 
pagos sobre o produto adquirido 
pelo consumidor em nota fiscal. 
  PL 808/10: Dispõe sobre 
a garantia de produtos 
substituídos por motivo de 
defeito insanável do fabricante. 
  PL 161/2010: Estabelece 
prioridade na tramitação dos 

Conheça alguns projetos de autoria do 
deputado estadual Gilmaci Santos

processos administrativos em 
que figurem como parte ou 
interveniente pessoa com idade 
igual ou superior a 60 anos.
  PL 104/2013: Institui a 
Campanha Permanente de 
Combate a Alienação Parental 
no Estado.
  PL 790/2008: Institui a 
Campanha de Prevenção à 
Gravidez Precoce.
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Deputado Gilmaci e sua esposa, Ana Barbosa



Estamos pagando 
água ou ar?

Gilmaci Santos

A estiagem e a falta de água 
têm afetado diversos     
municípios e estados 

brasileiros. Não me cabe 
apontar culpados ou inocentes, 
mas é claro que o Brasil 
está sofrendo com a falta de 
planejamento e investimentos. 
  Grande parte da população que 
já estava acostumada a ver a água 
como um recurso inesgotável 
está, agora, mudando hábitos para 
diminuir, e muito, o consumo em 
suas residências, pois, como se diz 
popularmente: situações drásticas 
exigem medidas desesperadas. 
Recentemente, a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo, a Sabesp, tomou mais 

uma medida desesperada: multar 
quem aumentar o consumo de 
água. Essa é uma medida que lesa 
a população, mas trata-se, 
como disse antes, de uma 
ação desesperada. 
  Mesmo sentindo no bolso, o 
consumidor tem feito a sua parte, 
mas, mesmo diminuindo o uso 
da água, os consumidores têm se 
queixado do aumento da conta. 
Diversas pessoas já me disseram que 
os hidrômetros de suas residências 
têm registrado, na verdade, o ar e 
não a água, já que, na verdade, suas 
torneiras permanecem secas. 
  Antes mesmo de ouvir falar do 
problema da falta de água, em 
2007, apresentei o Projeto de Lei 

nº 530. A propositura disciplina 
a instalação de aparelho 
eliminador de ar em unidades 
servidas por ligação de água e 
esgoto. Infelizmente, o projeto 
ainda não foi aprovado aqui na 
Assembleia Legislativa. 
Se, na época, já se fazia necessária 
esse tipo de lei, agora, com a 
constante falta de água, isso é 
algo emergencial. Precisamos de 
leis que disciplinem a instalação 
desse tipo de aparelho.

Visita às igrejas Universal

Novo escritório
político em Osasco
Atendimento: de segunda à sexta-feira,
das 8h às 17h.

Endereço: Cônego Afonso, 254 - Jd. Agu
Fone: 3685-4188

  O deputado estadual Gilmaci 
Santos, que também é pastor 
da igreja Universal, visita igrejas 
semanalmente. Em 2015 ele 
esteve em diversos templos  
em São Paulo. 
  Desde o começo deste ano, 
o pastor esteve em Cotia, 
Caucaia do Alto, Jd. Japão, 
Itapetininga, Capão Bonito, 
Atibaia, Bragança Paulista, 
Guarulhos,  Jd. São João, Jd. 
Presidente Dutra, Faria Lima, 

Taboão-Guarulhos,  Jandira, Vargem 
Grande Paulista, Campinas, Regente 
Feijó, Campos Sales, Piracaia, 
Campos Elíseos, entre outras.

Capão Bonito
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