
Conheça o deputado estadual Gilmaci Santos
Gilmaci dos Santos Barbosa é 
pastor desde 1990 e casado 
com Ana Barbosa desde 1991. 
Está em seu quarto mandato 
como deputado estadual pelo 
Republicanos de São Paulo. 
Nascido em Dourados (MS), 
em 16 de março de 1961, veio 
para São Paulo com 11 anos e 
começou a trabalhar com ape-
nas 14. 
Antes de ser pastor, atuou por 

muitos anos no setor do co-
mércio varejista. Gilmaci e Ana 
criam uma gatinha tirada das 
ruas, a Mia. Como deputado, 
tem atuado na defesa da fé e 
da família.

Projetos de lei apresentados na Alesp
Desde que foi eleito para o seu 
primeiro mandato, em 2007, 
Gilmaci Santos apresentou 
diversos projetos de lei, indi-
cações e outras proposituras 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp). 
Entre os projetos que viraram 
Lei, o mais recente é o que 
torna a atividade religiosa es-
sencial para a população do 
Estado em tempos de crises. 
Também é autor da Lei que 
prevê punição para quem fu-
rar a fila da vacinação contra 
a Covid-19, aprovada justa-

mente no auge da contamina-
ção, quando muitos queriam 
se vacinar antes do calendá-
rio estipulado pelo Governo 
– e a determinação já rendeu 
frutos, punindo os infrato-

res. Fez ainda a Norma que 
estabelece prioridade na tra-
mitação de processos da ad-
ministração pública direta e 
indireta a pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos, 
além de várias outras propo-
situras que visam o bem-
estar do povo paulista.
O deputado também é atuan-
te junto aos municípios, sem-
pre empenhado em receber 
representantes das cidades 
em seu gabinete e em visitar 
cada uma delas para ver de 
perto do que necessitam.

Gilmaci e sua 
esposa, Ana



Indicações beneficiam cidades paulistas
Nos últimos anos, o deputado 
estadual Gilmaci Santos (Repu-
blicanos) encaminhou diversas 
indicações ao Governo do Esta-
do pedindo verbas a municípios 
paulistas e instituições. Entre 
2020 e 2021 um total de 21 in-
dicações de autoria de Gilmaci 
foram liberadas pelo Executivo e 
destinadas para a compra de in-
sumos, reforma e investimentos 
em infraestrutura. Nesse perío-
do, o Governo Estadual liberou 
mais de R$ 9 milhões em verbas.  
O deputado explica que das 

21 indicações contempladas, 15 
são para a saúde. “Essa é uma 
das maiores demandas que re-
cebemos diariamente em nosso 
gabinete”, explica. O Governo 
também encaminhou ônibus 
escolares para diversos municí-
pios, resultado de indicações do 
deputado Gilmaci.

Multa para fura-fila da vacina
Em 13/02 foi publicada a sanção 
da Lei 17.320 que prevê multa 
de quase R$ 100 mil para quem 
furar a fila da vacinação contra o 
novo coronavírus. O texto tem a 
coautoria do deputado estadual 
Gilmaci Santos.
A propositura teve uma tra-

mitação rápida; em fevereiro 
deste ano, o Projeto de Lei (PL 
37/2021) foi publicado no Diário 
Oficial, cinco dias depois, em 
10/2, foi aprovado no plenário da 
Assembleia Legislativa e, dois 
dias depois, em 12/02, foi san-
cionado pelo governador do Es-
tado. Gilmaci Santos explica que 

a rapidez mostra a importância 
do texto. “O Legislativo e o Exe-
cutivo foram céleres por preci-
sarmos de uma legislação que 
trate de uma conduta tão malé-
fica para a população”, disse o 
republicano. 
A Lei define penalidades para 

quem infringir as regras do pla-
no de imunização contra o novo 
coronavírus elaborado pelo Es-
tado ou pelo Governo Federal. 
Segundo o texto, são passíveis 
de penalização o agente público, 
responsável pela aplicação da 
vacina ou o seu superior hierár-
quico que consentir com o ato.


