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Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao 
Senhor Secretário de Orçamento e Gestão, para que informe:

No tocante aos reajustes concedidos aos servidores públi-
cos estaduais por força das Leis Complementares nº 1.373 e 
1.374, ambas de 30 de março de 2022, cujos efeitos retroagem 
a 1º de março de 2022, questiono qual a data prevista para 
pagamento aos aposentados e pensionistas da São Paulo Previ-
dência - SPPREV dos valores retroativos e qual a data de efetiva 
incidência do reajuste na folha de pagamento.

JUSTIFICATIVA
O presente requerimento pretende obter da Secretaria de 

Orçamento e Gestão informações que aposentados e pensio-
nistas da SPPREV tem tentado obter junto à autarquia, sem 
sucesso.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Edmir Chedid

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 212, DE 2022
Nos termos do Artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo c/c o Artigo 166 da XIV Consolidação do 
Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao Senhor Secretário 
de Educação do Estado de São Paulo, para que informe:

1- Na motivação da Resolução SEDUC Nº 9, de 28 de 
Janeiro de 2022, que dispõe sobre a realização das aulas e 
atividades presenciais nas instituições de educação básica no 
ano letivo de 2022, no contexto da pandemia de COVID-19, e 
dá providências correlatas, foram utilizadas normas, critérios 
científicos e técnicos e standards, estabelecidos por organiza-
ções e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas 
na área da Saúde? Se sim, quais foram essas normas, critérios 
científicos e técnicos, e standards, critérios científicos e técnicos 
e standards? Favor enviar cópia das referidas normas, bem 
como dos pareceres técnico-científicos elaborados para motivar 
a Resolução SEDUC Nº 9, de 28 de Janeiro de 2022.

2- Especificamente, na motivação da Resolução SEDUC Nº 
9, de 28 de Janeiro de 2022, que dispõe sobre a realização das 
aulas e atividades presenciais nas instituições de educação bási-
ca no ano letivo de 2022, no contexto da pandemia de COVID-
19, e dá providências correlatas, foram observados os princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção? Se sim, favor 
enviar cópia dos pareceres jurídicos elaborados para motivar 
para motivar a Resolução SEDUC Nº 9, de 28 de Janeiro de 2022.

JUSTIFICATIVA
A Constituição do Estado de São Paulo prevê que dentre 

as competências da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo - ALESP estão as competências para fiscalizar e contro-
lar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração 
descentralizada, bem como para requisitar informações dos 
Secretários de Estado:

"Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembleia Legis-
lativa: [...]

X - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusi-
ve os da administração descentralizada; [...]

XVI - requisitar informações dos Secretários de Estado 
sobre assunto relacionado com sua pasta ou instituição, impor-
tando crime de responsabilidade não só a recusa ou o não 
atendimento, no prazo de trinta dias, bem como o fornecimento 
de informações falsas; [...]"

Nesse sentido, dado que a população do Estado de São 
Paulo viveu, nestes últimos dois anos, sob intenção atividade 
regulatória do Poder Executivo estadual, no que diz respeito 
ao enfrentamento da Pandemia, buscamos com o presente 
requerimento de informação obter informações necessárias 
para que este Parlamento bandeirante exerça sua competência 
constitucional fiscalizatória.

O exercício de referida competência pela Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo - ALESP, que o faz por meio da 
apresentação deste requerimento de informações, permitirá, 
entre outras finalidades, aferir os resultados da atuação do 
Poder Executivo estadual no enfrentamento da pandemia, 
bem como, a partir desses resultados, munir a ALESP com 
informações que preparem todos os poderes do Estado para o 
melhor e mais digno enfrentamento de qualquer outra situação 
pandêmica que possa vir a assolar o Estado de São Paulo, o 
Brasil e o Mundo.

Vale destacar também que é dever do Poder Executivo do 
Estado de São Paulo prestar informações a respeito de temas 
relacionados a saúde individual e coletiva, como é o caso das 
informações sobre o enfrentamento da pandemia do COVID-
19, que é assunto de interesse de saúde coletiva, pelo Poder 
Executivo:

"Artigo 219 - A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único - Os Poderes Públicos Estadual e Municipal 

garantirão o direito à saúde mediante:
1 - políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao 

bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade 
e à redução do risco de doenças e outros agravos;

2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de 
saúde, em todos os níveis;

3 - direito à obtenção de informações e esclarecimentos de 
interesse da saúde individual e coletiva, assim como as ativida-
des desenvolvidas pelo sistema;

4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a pro-
moção, preservação e recuperação de sua saúde"

Em suma, com a resposta ao presente requerimento de 
informação por parte do Poder Executivo do Estado de São 
Paulo será permitido efetivar a máxima eficiência, que é prin-
cípio capital da atuação da Administração Pública (1), e digni-
dade na garantia do direito à vida (2) e à saúde esculpidos na 
Constituição Federal, bem como na Constituição do Estado de 
São Paulo (3).

Diante disso, a fim de contribuir com a averiguação de tais 
fatos por uma eventual CPI a ser conduzida pela ALESP, realiza-
-se o presente Requerimento de Informações para viabilizar a 
apuração justa e transparente das atividades do MBL e de seus 
membros no bojo da futura CPI.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Gil Diniz
(1) Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: [...].”

(2) Constituição Federal: “Art. 5º Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilida-
de do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...].”

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimen-
tação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

(3) Constituição Estadual: Artigo 219 - A saúde é direito de 
todos e dever do Estado.

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 213, DE 2022
Nos termos do Artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo c/c o Artigo 166 da XIV Consolidação do 
Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao Senhor Secretário 
de Saúde do Estado de São Paulo, para que informe:

1- Na motivação da Deliberação CIB nº 64, de 10 de Junho 
de 2021, que aprova ad referendum, a adoção da imediata 
estratégia, de vacinação da população geral, em ordem decres-
cente, para faixa etária de 59 a 18 anos, e registro das doses 
aplicadas imediatamente no Sistema de Informação oficial 
VaciVida utilizado, no estado de São Paulo, no prazo de 24 

JUSTIFICATIVA
O Deputado subscritor tomou ciência através de solicitação 

dos pacientes, demanda verificada por sua assessoria de campo, 
que a falta de profissionais de saúde, (especificamente médicos 
de clínica geral), tem dificultado em demasia a vida dos pacien-
tes que necessitam utilizar a referida unidade hospitalar.

Considerando eventos narrados pelos pacientes, em que 
pese, esse déficit tem causado uma fila de espera para proce-
dimentos de pronto atendimento, que segundo relatos, chegam 
a mais de 12 horas de demora. Tal pleito se torna ainda mais 
urgente, pois as solicitações apontam também para a falta de 
reposição de insumos, como: agulhas, seringas, soro fisiológico 
e roupas de cama para as macas de internação do hospital.

Considerando que a região do Ipiranga é populosa e que o 
Hospital oferta atendimento a milhares de pessoas, necessitan-
do sempre de esforços contínuos dos órgãos competentes para 
seu perfeito funcionamento e atendimento digno à população 
Paulistana.

Por tais motivos, visa o presente requerimento obter as 
informações supramencionadas, bem como requerer as provi-
dências necessárias para a solução dos problemas apontados.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Douglas Garcia

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 208, DE 2022
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV, da 
Consolidação do Regimento Interno, requer seja oficiado o 
Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, 
para que preste informações sobre os diversos relatos de cance-
lamento das consultas no Ambulatório Médico de Especialida-
des - AME Barradas, localizado na Avenida Almirante Delamare, 
nº 1534, Cidade Nova Heliópolis - SP.

Considerando solicitação dos pacientes, questiona-se:
Estas informações, de fato, procedem? As consultas e exa-

mes estão sendo cancelados? Em caso positivo, qual a justifica-
tiva para tal situação? Há prazo definido ou, ao menos, previsão 
para solução da questão e retorno à normalidade do calendário 
de atendimento aos pacientes?

JUSTIFICATIVA
O Deputado subscritor tomou ciência através de solicitação 

dos pacientes, demanda verificada por sua assessoria de campo, 
de que, desde o ano passado, consultas e exames estão reitera-
damente sendo desmarcados sem aviso prévio.

Considerando eventos narrados pelos pacientes, em que 
pese, funcionários da referida unidade de saúde, teriam justifi-
cado no ano de 2021, tais cancelamentos - tanto de consultas 
como de exames - pelo contexto de Pandemia da COVID-19, 
orientando aos pacientes, que deveriam buscar atendimento em 
Hospitais nas adjacências. Porém, passadas as medidas restriti-
vas, os cancelamentos persistem até a presente data.

Considerando que, mesmo com as medidas de restrições 
impostas para combate a Pandemia da COVID-19, seria incon-
gruente aglutinar esforços para proteger à população de um 
tipo de moléstia, relegando-a as demais. Logo, dificultar o 
atendimento no sistema de saúde pública, famigeradamente 
já atribulado e concorrido em contextos de normalidade, em 
nada pode beneficiar o cidadão ou contribuir para a saúde do 
coletivo.

Por tais motivos, visa o presente requerimento obter as 
informações supramencionadas.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Douglas Garcia

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 209, DE 2022
Nos termos do artigo 20, XVI, da Constituição do Estado, 

combinado com o artigo 166 do Regimento Interno, requeiro 
informações e esclarecimentos ao Ilmo. Secretário Estadual de 
Segurança Pública, o Sr. General João Camilo Pires de Campos, 
que nos responda os seguintes esclarecimentos:

1) A Secretaria de Segurança Pública tem conhecimento 
sobre o caso adiante relatado? Se sim, que ações foram feitas 
para aumentar a segurança da região?

2) Há rondas da PM nos arredores da Universidade? Se 
sim, informar a quantidade de viaturas e a frequência.

3) Há planos e há a viabilidade da instalação de base 
móvel da Polícia Militar perto da Universidade?

4) Há planos para aumentar a quantidade de viaturas e a 
frequência delas nas rondas ao redor da Universidade?

5) Requeiro documentos que comprovem as alegações.
JUSTIFICATIVA
Diversos cidadãos entraram em contato conosco relatando 

diversos assaltos e denúncias de assédio nos arredores e nas 
dependências da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
no campus da Rua Monte Alegre, bairro de Perdizes. Além de 
demandarem por mais segurança e rondas da PM no local, 
solicitam que haja bases móveis da PM no local, garantindo a 
segurança dos estudantes, docentes e funcionários.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Arthur do Val

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 210, DE 2022
Nos termos do artigo 20, inciso XXIV da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com os artigos 165, inciso IV 
e 166 da XI Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja 
oficiado à Secretaria de Educação, Sec. Rossieli Soares da Silva, 
para que forneça as seguintes informações a respeito das obras 
que estão sendo realizadas nas E.E. Francisco Cristiano de Lima 
Freitas e E.E. Jorge Rahme, ambas em São Bernardo do Campo:

1) Quais são as qualificações das empresas responsáveis 
pela reforma que vem ocorrendo em ambos os colégios?

2) As documentações dos processos de licitação foram 
devidamente respeitadas?

3) Qual o prazo para finalização da obra?
4) Os protocolos de segurança estão sendo seguidos? Por 

favor, nos envie os documentos referentes à segurança dos 
trabalhadores, funcionários e alunos.

5) Quais os protocolos adotados para que as obras reali-
zadas durante o período escolar não afetem o aprendizado das 
crianças?

6) Existe alguma reclamação por parte dos alunos, funcio-
nários ou familiares com relação ao desempenho de atividades 
dentro das escolas?

7) Se sim, qual foi o teor da reclamação? Por quê?
JUSTIFICATIVA
Diante de algumas denúncias que chegaram a este gabi-

nete, foram trazidas situações e problemas de qualidade do 
ambiente escolar durante as obras que veem sendo realizadas 
em ambos os colégios citados.

Para tanto, procura-se tomar ciência das informações para 
que se tenha certeza da devida conformidade do projeto, o qual 
deve assegurar a qualidade e segurança das atividades escola-
res, tanto de funcionários, quanto dos alunos.

Justifica-se o presente Requerimento na prerrogativa do 
Poder Legislativo de fiscalizar os atos da Administração Pública, 
quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, morali-
dade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e 
atendimento ao interesse público.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Monica da Mandata Ativista

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 211, DE 2022
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV 

Por todo o exposto, formulamos a seguinte Moção de Aplauso:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos termos Regimentais, manifesta MOÇÃO DE APLAUSO à 
Subseção da OAB de Bauru, São Paulo, pelos seus 90 (noventa) 
anos de lutas em defesa da advocacia e da cidadania.

Requeremos, por fim, que cópia da presente Moção seja 
encaminhada à Dra. Márcia Negrisoli, Presidente da OAB, 
Subseção Bauru, com endereço: Av. Nações Unidas, 30-30 - Vila 
Nova Cidade Universitária, Bauru - SP, 17010-130.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Castello Branco

 REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 206, DE 2022
Nos termos do artigo 20, inciso XVI, da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XVI 
Consolidação do Regimento interno, requeiro seja oficiado ao 
Senhor Secretário do Estado da Saúde, haja vista a finalização 
das obras do novo endereço do Hospital Pérola Byington, para 
que preste as seguintes informações sobre referido hospital:

1. Qual será o cronograma de mudança do Hospital Pérola 
Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher (CRSM) 
para o novo endereço?

2. Quais medidas estão sendo tomadas para garantir a 
segurança na região das novas instalações do CRSM?

3. Especialmente, quais medidas estão sendo tomadas para 
garantir a segurança das pessoas que chegarão ao local de 
transporte público (Metrô/CPTM ou ônibus), bem como para a 
utilização do Terminal Princesa Isabel?

4. a) Considerando que a unidade do novo endereço do 
CRSM será administrada por uma Organização Social de Saúde, 
como será a incorporação dos profissionais do hospital atual à 
referida unidade?

b) Os profissionais serão mantidos em sua integralidade?
c) Manterão seu atual regime de trabalho?
5. Quais os planos da Pasta em relação ao prédio e ao 

terreno do atual CRSM, situado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 
683, Bairro Bela Vista?

6. Quais os planos da Pasta em relação ao prédio e ao ter-
reno do ambulatório do CRSM, situado na Rua Santo Antônio, 
630, Bairro Bela Vista?

JUSTIFICATIVA
De há muito, mesmo antes do início de seu mandato, 

esta Deputada acompanha os diferentes anúncios feitos por 
Prefeitos da Capital e Governadores do Estado sobre o futuro 
Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da 
Mulher (CRSM), que está sendo construído na Avenida Rio 
Branco, bairro Campos Elíseos.

Os anúncios começaram em 2013, quando o Governo do 
Estado de São Paulo declarou os imóveis situados na quadra da 
futura unidade como de utilidade pública, nos termos do Decreto 
nº 59.217/2013. (Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/reposi-
torio/legislacao/decreto/2013/decreto-59217-21.05.2013.html)

As obras, entretanto, iniciaram somente em 2019, 
com a publicação, pela Prefeitura da Capital, do Decreto nº 
58.784/2019, que permitiu, ao Governo do Estado, o uso, a 
título precário e gratuito, da área municipal para a construção 
no novo endereço. (Disponível em: https://legislacao.prefeitura.
sp.gov.br/leis/decreto-58784-de-3-de-junho-de-2019)

A unidade, inclusive, recebeu investimento de R$307 
milhões, sendo R$ 184 milhões provenientes do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). (Disponível 
em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-inicia-
-construcao-do-novo-hospital-da-mulher/)

Em 19 de março deste ano, o Exmo. Governador visitou as 
obras do novo endereço. Em coletiva de imprensa no mesmo 
dia, o Sr. Governador, respondendo à pergunta de jornalista 
sobre a segurança da região conhecida como "cracolândia", 
onde a unidade está sendo construída, informou que diversas 
ações estariam sendo adotadas para garantir a segurança do 
local. (Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/podcasts/
coletiva-governador-joao-doria-visita-obras-no-novo-hospital-
-perola-byington-19-03-22/)

Nada obstante, esta Parlamentar continua recebendo, com 
razão, depoimentos, de pacientes e servidores, preocupados 
com a segurança para se chegar ao novo endereço.

Sobre o tema, consigna-se que a assessoria desta Deputa-
da acompanha, semanalmente, reuniões do Projeto Redenção II, 
que tem como objetivo promover atenção à saúde e reinserção 
social de pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco 
social, como a população em situação de rua da "cracolândia".

Muito embora ações pontuais sejam realizadas, esta Parla-
mentar entende que a segurança da região está muito aquém 
do necessário, especialmente por se tratar de uma unidade que 
atende, majoritariamente, mulheres e crianças.

Por essa razão, questiona-se quais medidas estão sendo 
tomadas para garantir a segurança na região, especialmente 
para a população que chegará ao local utilizando transporte 
público.

Na supramencionada coletiva de imprensa, ademais, em 
resposta à pergunta de jornalista, Vossa Excelência informou 
que os médicos, enfermeiros e pessoal administrativo serão 
incorporados, com todos os direitos garantidos, à grade de 
trabalho do novo hospital.

No mesmo dia da coletiva, todavia, a Secretaria de 
Saúde publicara a Resolução SS nº 27/2022, para selecionar 
a Organização Social de Saúde que administrará a unidade 
do novo endereço do hospital (Disponível em: http://www.
imprensaoficial.com.br/DO/ BuscaDO2001Documento_11_4.
aspx?link=%2f2022%2fexecutivo+secao+i%2fmarco%2f1
9%2fpag_0034_be8286ead8ce5d6fc4f12a73eefae06d.pdf
&pagina=34&data=19/03/2022&caderno=Executivo%20
I&paginaordenacao=100034 e https://www.saopaulo.sp.gov.br/
ultimas-noticias/sp-inicia-selecao-da-organizacao-social-para-
-administrar-nova-unidade-do-perola-byingto/)

Muito embora Vossa Excelência tenha garantido a incorpo-
ração dos servidores ao novo hospital, não se sabe exatamente 
como isso será feito, especialmente considerando que a unida-
de será administrada por uma Organização Social de Saúde.

Por fim, indaga-se quais são os planos da Pasta para o 
prédio e o terreno do atual hospital, situado na Av. Brigadeiro 
Luís Antônio, 683, bem como em relação ao ambulatório da Rua 
Santo Antônio, 630.

Roga-se a Vossa Excelência, portanto, que sejam respon-
didos, com a urgência que o caso requer, os questionamentos 
anteriormente elencados.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Janaina Paschoal

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 207, DE 2022
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV, da 
Consolidação do Regimento Interno, requer seja oficiado o 
Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, 
para que preste informações sobre os diversos relatos acerca da 
falta de médicos - bem como escassez de insumos básicos de 
saúde - no Hospital Ipiranga, localizado na Avenida Nazaré, nº 
28, Vila Monumento, Região do Ipiranga - SP.

Considerando solicitação dos pacientes, questiona-se:
Estas informações, de fato, procedem? Existe déficit de pro-

fissionais e de insumos de saúde no referido Hospital? Em caso 
positivo, qual a justificativa para tal situação? Há prazo definido 
ou, ao menos, previsão para solução da questão e retorno à 
normalidade do atendimento aos pacientes?

desde 1994, escritora e palestrante, apoiadora da arte e cultura 
no Brasil. Atualmente está como Presidente de Eventos da APA-
COS Associação Paulista dos Colunistas Sociais e Diretora de 
Eventos da ALA Academia Latino Americana de Artes.

É membro da ACLASP - Academia de Ciências, Letras e 
Artes de São Paulo, empossada com a cadeira de número 12 
Patrono Gilka Machado (Poetisa) tornando se imortal na con-
dição de Acadêmica Efetiva. Embaixadora da Divine Académie 
Française des Arts Lettres et Culture e também é Embaixadora 
Nacional e Internacional da Revista MaisBonita Online do Rio 
de Janeiro. É Coordenadora do Comitê de Imprensa da OBME 
Organização Brasileira das Mulheres Empresárias. Das Obras 
literárias: '' Lágrimas'' publicada no livro de Antologia Poética 
- Prêmio CNNP 2015, e o Texto da 'segunda orelha' publicado 
no livro '' Amor palavra simples, sentimento complicado'' - de 
Roberto Ferrari Escritor - Editora Versejar.

Apresentadora no Canal Click Jo Ribeiro do Youtube, Ins-
creveu-se em 9 de jan. de 2012 possui 1.878.891 (Um Milhão, 
Oitocentos e Setenta Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Um) 
visualizações. O canal possui quadros de entrevistas como '' 
Direito de Respostas'' apresentado pela Jornalista Jo Ribeiro, 
entre os convidados são artistas, personalidades, celebridades, 
políticos e muito mais. Na área de comunicação foi uma das 
pioneiras em lives através da rede social Instagram, com pro-
gramação semanal entrevistou diversos profissionais da área 
da saúde e jurídica, contribuindo com as informações sobre a 
pandemia da COVID19.

É colaboradora como Jornalista nas Revistas MaisBonita 
Online, Maximus e Digital Destaque. Muitas entrevistas foram 
destaques como da Apresentadora do Talk Show Antônia Fonte-
nelle, Nani Venâncio Apresentadora do Programa A Tarde é Top, 
Mário Gomes Ator e Compositor, Empresário Djair Lando entre 
outros. Na W7 Eventos sob o comando da Jo Ribeiro atuou, ofe-
recendo empregabilidade aos principais eventos do calendário 
anual em Ribeirão Preto como Apas Regional, Agrishow e Fena-
sucro. Também muitas foram às ações promocionais em Ribeirão 
Preto e na região como Paixão Nacional e Paixão por Ribeirão, 
Bavária âmbito Nacional, Jameson. A W7 através da Jo Ribeiro, 
com a pandemia se reinventou oferecendo Assessoria Empresa-
rial e Assessoria de Imprensa, além de Consultoria de Marketing 
Digital, oferecendo tudo o precisam em um lugar único.

Prêmios e títulos recebidos:
*?2009 - Prêmio Master de Destaque e Reconhecimento 

pelo trabalho destacado na área profissional e pelos relevantes 
serviços prestados à coletividade de sua cidade - Band - Progra-
ma Sérgio Rocha

*?2013 - Prêmio Mãos e Mentes que Brilham - Destaque 
Categoria Jornalista Click Jo Ribeiro 2013 - Homenagem na 
categoria melhor de

*?2013, por seus relevantes serviços prestados, concluindo 
assim satisfatoriamente a sua apresentação - TV Cinec

*?2014 - Prêmio Mãos e Mentes que Brilham - Destaque 
Categoria Jornalista Jo Ribeiro

*? 2014 - Diploma Brasil Portugal em reconhecimento pela 
sociedade, destaque categoria Click Jo Ribeiro

*?2015 - Diploma de parceria pelo seu apoio às Artes e 
Cultura Brasileiras - ALA - Fabio Porchat Presidente

*?2016 -Divine Académie Française des Arts Lettres et 
Culture - La Présidente Diva Pavesi et les Dignitaires ont reçu le 
serment de fidélité aux us et coutumes - Élevé à la Dignité de 
Membre D Honneur et Reconnaissance Aux Femmes et Hommes 
de Valeur

*?2016 - Diploma de Mérito Cultural pela II Exposição 
Nacional de Artes Plásticas - Fabio Porchat Presidente.

*?2016 - Prêmio Comunicação e Destaque do Ano na 
Categoria Jornalista - Alesp - Revista Fama e Destaque - Assinam 
Deputado Estadual Jorge Wilson/ Romildo Santos e Viviane Alves.

*?2017 - Academia Brasileira de Ciências, Artes, História 
e Literatura - Ordem do Mérito Feminino e cidadã nacional - 
ABRASCI - Presidente Michel Chelala.

*?2018 - Diploma em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, em reconhecimento ao trabalho prestado na área de 
atuação, em prol das mulheres e de uma sociedade mais iguali-
tária - Rede Biroska - Lilian Gonçalves.

*?2018 - I Prêmio Abime de Turismo e Cultura, pela atu-
ação destacada na área de turismo e cultura - Vera Tabach 
Presidente 2019 - Diploma Mérito Histórico e Cultural - ACLASP.

*?2019 - Título de Acadêmica Efetiva na área de Ciências 
da Comunicação Acadêmica Jornalista Membro Vitalício, pela 
força de sua expressão Jornalística.

*?2020 - Destaque como Capa da Revista MaisBonita Onli-
ne, além da entrevista interna - www.revistamaisbonita.com 
2021 - Capa da Revista Elite Luxury Impressa, com a biografia 
na página interna 2022 - Mês da Mulher '' Essas Mulheres 
Maravilhosas'' Homenageada Jornalista Jo Ribeiro - Programa 
Destaque TV.

*?2020 -Certificado da Cruz Vermelha Brasileira Filial de 
São Pedro da Aldeia -RJ. O Certificado de Amiga da Cruz verme-
lha por sua dedicação no importante trabalho de Ajuda Huma-
nitária que tanto dignifica a história desta instituição perante as 
ações do Movimento Internacional.

Além de tudo, foi voluntária no Asilo Santa Rita além de 
ajudar em campanhas de arrecadação de alimentos em datas 
comemorativas como Dia das Mães os visitava voluntária na 
Casa Lauro Entidade que recebia e cuidava dos pacientes com 
doença relacionada ao HIV Adultos em fase crítica e final de 
saúde. Ajudava como voluntária nas campanhas de arrecadação 
de materiais e produtos.

Ainda na pandemia ajudou brilhantemente para na Cam-
panha Contra a Fome junto ao Grupo Um Toque A Mais junto 
a Favela G10.

Ante o exposto, formulamos a seguinte moção:
Neste ato, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO aplaude a Ilustríssima Jo Ribeiro pelos diversos serviços 
prestados como Jornalista e por atuar em favor a população 
carente em serviços voluntários e assistenciais e que seja dada 
a devida ciência e merecida homenagem.

Sala das Sessões, em 4/4/2022.
a) Sargento Neri

 MOÇÃO Nº 64, DE 2022
Em 22 de janeiro de 1932, foi criada oficialmente a OAB/

SP e, em março daquele ano, foi tomada a decisão da então 
Diretoria Seccional de criar Subseções, com sede nos principais 
municípios paulistas.

Em 31 de março de 1932, o jornal Diário Nacional relacio-
nava os nomes dos advogados inscritos nas subseções, apre-
sentando na cidade de Bauru os advogados Bernardo Antônio 
de Souza, Francisco de Faria Bastos e Cussy de Almeida Junior, 
como membros da Diretoria da Gestão à época.

Sendo assim, incumbiu a 21ª Subseção, sediada em Bauru, 
desempenhar o papel fundamental de representação da socie-
dade, participando com o poder público da preservação da 
ordem democrática.

A Subseção da OAB em Bauru engloba ainda Piratininga e 
Duartina. Ao todo, são quase 4,6 mil advogados cadastrados.

Nesta oportunidade, aproveitamos para ressaltar, nesses 
90 (noventa) anos, a importância e atuação da Subseção OAB 
de Bauru, que sempre esteve ao lado das grandes causas 
populares, durante o seu tempo de existência, colaborando para 
o desenvolvimento, crescimento e projeção da cidade, sendo 
merecedora, portanto, da nossa admiração e seus diretores, do 
nosso respeito.

A essência da advocacia reflete os ideais democráticos 
da liberdade e garantia de direito. Ideais que se acham perfei-
tamente definidos na célebre frase: "Sem advocacia não há 
justiça; sem justiça não há democracia; sem democracia não 
há liberdade".
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