
Deputado é um dos autores da Lei que tornou a 
atividade religiosa essencial em São Paulo
A Lei 17.434 foi publicada no 

Diário Oficial do Estado de São 
Paulo no dia 30 de Outubro de 
2021. Ela estabelece que a ati-
vidade religiosa é essencial em 
São Paulo em tempos de cri-
ses ocasionadas por moléstias 
contagiosas, epidemias, pan-
demias (como a da Covid-19) 
ou catástrofes naturais.
A Lei, de autoria do deputado 

Gilmaci Santos (Republicanos) 
com o deputado Gil Diniz, foi 
aprovada por unanimidade na 
Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo (Alesp). Os 
parlamentares da Casa enten-
deram e acolheram a justifi-
cativa de que a fé exerce pa-
pel fundamental como fator de 
equilíbrio psicoemocional à po-

pulação. E que, além disso, as 
instituições religiosas prestam 
serviços sociais importantes 
que, em momentos de crise, se 
tornam essenciais.
“Foi um dia muito importante 

Foto: Alesp

para São Paulo. As Igrejas vêm 
realizando um trabalho funda-
mental nessa pandemia, não 
somente na parte espiritual, 
mas também na social. E isso 
independentemente de placas. 
De um modo geral, todas cui-
daram da população, fazendo 
aquilo que muitas vezes o Es-
tado não fez”, ressalta o depu-
tado Gilmaci.
“E parabéns ao povo de São 
Paulo, porque agora sim as 
Igrejas são reconhecidas. Po-
demos trabalhar sossegados, 
porque não teremos mais 
aquele problema de dizerem 
que precisamos fechar. Pode-
remos fazer muito mais pela 
população do Estado”, finaliza 
Santos.



Responsável pela realização das audiências públicas 
para o Orçamento do Estado
Como presidente da Comis-

são de Finanças, Orçamento e 
Planejamento (CFOP) da Alesp, 
o deputado Gilmaci Santos foi 
responsável por organizar as 
audiências púbicas para o Orça-
mento de 2022 em São Paulo. 
Ao todo, foram 26 encontros, em 
todas as regiões do Estado, que 
começaram no dia 13 de Agosto 
e terminaram no dia 14 de Outu-
bro de 2021.
Santos participou de todas as 

audiências, que serviram para 
ouvir diretamente dos cidadãos 
paulistas quais são as necessi-
dades de cada região, melho-
rias e investimentos possíveis, 
contribuindo assim para a for-
mação de um Orçamento mais 
abrangente e justo. Todo ano, as 

sugestões apresentadas nesses 
encontros são coletadas pela 
CFOP e podem se tornar emen-
das parlamentares que, se apro-
vadas na Alesp, passam a fazer 
parte da Lei Orçamentária Anual 
(LOA). 
Em razão da pandemia de Co-

vid-19, em 2021 os encontros 
aconteceram de forma híbrida, 
com participações presenciais 
(respeitando todas as regras 

de prevenção ao coronavírus) 
e também de maneira remo-
ta. Como em 2022 haverá elei-
ções, as audiências públicas 
para o Orçamento de 2023 
em São Paulo devem ocorrer 
ainda no primeiro semestre. 
 Quem quiser participar, apre-
sentando demandas e suges-
tões, poderá acompanhar todas 
as informações pelo portal da 
Alesp (al.sp.gov.br).

Apoiador de instituições que atuam em prol da sociedade

Uma das preocupações de Gil-
maci Santos como deputado é 
auxiliar instituições que atuam 
sem fins lucrativos em prol da 
sociedade. E ele faz questão de 
acompanhar pessoalmente o 
trabalho de cada uma. No final 
de 2021, o parlamentar esteve 
na ABADS (Associação Brasilei-
ra de Assistência e Desenvolvi-
mento Social), na capital paulis-
ta, que se dedica ao atendimento 
de crianças e adolescentes com 
TEA (Transtorno do Espectro 
Autista), síndrome de Down e 
outras deficiências intelectuais. 
Esteve ainda no Hospital SO-
BRAPAR, em Campinas — que 
atende pacientes com deformi-

dades craniofaciais congênitas 
ou adquiridas —, e na Casa de 
David, também na capital, que 
atende pessoas com deficiência 
intelectual, física e com autismo, 
na sua maioria carentes e aban-
donadas pelas famílias.

“Essas instituições têm a mi-
nha profunda admiração e res-
peito, por conta do trabalho que 
realizam. No nosso mandato, já 
ajudamos a todas elas envian-
do emendas, e vamos continuar 
ajudando”, afirma Gilmaci.


