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RECEBA CONTEÚDO EXCLUSIVO NO ZAP

(11) 9546-12345

 Nosso mandato destinou 
emenda parlamentar de R$ 
200 mil à ASBRAD (Associa-
ção Brasileira em Defesa da 
Mulher, da Infância e da Juven-
tude) em Guarulhos, por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social.
 O dinheiro chegou em boa 
hora, sendo que alguns dias 
atrás, a ASBRAD foi saqueada 
e teve equipamentos e compu-
tadores furtados, comprome-
tendo a continuidade do atendi-
mento.
 

 Os recursos serão utiliza-
dos na aquisição de dois veícu-
los e custeio dos serviços so-
cioassistenciais voltados a 
adolescentes em liberdade as-
sistida, idosos e seus familia-
res e acolhimento institucional 
para mulheres vítimas de vio-
lência doméstica.

RECEBA CONTEÚDO EXCLUSIVO NO ZAP

 O dinheiro chegou em boa 
hora, sendo que alguns dias 
atrás, a ASBRAD foi saqueada 

-
-
-

lência doméstica.



Campanha “Chega de Enchentes”

 Moradores da região da Vila Nilo, na zona norte de SP, reclamam 
de inúmeros problemas decorrentes do córrego Tremembé.

 
Nosso mandato já está tomando providências junto à Subprefeitura 

Jaçanã/Tremembé. Acompanhamos de 
perto este problema.

 Você mora próximo a córrego? Sofre com enchentes? Conte-nos 
pelo WhatsApp 11 9546-12345.

youtube.com/marcionakashimaoficial

acompanhe meu canal NO YOUTUBE

Trabalhando por SP
Campanha “Chega de Enchentes”



Núcleo de Violência e Desaparecidos presta 
apoio jurídico e psicológico a vítimas 

e seus familiares

CHAMA NO ZAP (11) 9546-12345    

 O nosso Projeto de Lei 79/2020, que 
destina cotas em programas habitacionais 
do Estado de São Paulo às mulheres víti-
mas de violência doméstica.
 Diariamente, mulheres são vítimas 
de violência, mas muitas deixam de prestar 
queixa, justamente por depender financei-
ramente do agressor. 
 Na maioria dos casos, ela mora com 
ele e não tem pra onde ir caso a denúncia 
seja levada adiante.
 Para garantir a essa mulher a possi-
bilidade de um novo recomeço de vida 
longe do ex-companheiro agressor, solicita-
mos que ela seja inserida com prioridade 
em programas habitacionais do governo.
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Jovens Escritores 
Projeto de Lei 1170/2019Projeto de Lei 1170/2019Projeto de Lei 1170/2019

 No último sabado (6) foi realizado em 
Guarulhos a 4ª edição do Prêmio Jovens 
Escritores.
 Idealizado pelo professor Auriel 
Filho, o Prêmio virou o Projeto de Lei 
1170/2019 e pretendemos implementá-lo 
em todo o estado de SP, a fim de promover 
a melhoria da educação pública, por meio 
do incentivo à leitura e à produção literária.
 Por conta de compromissos anterior-
mente agendados, não pude comparecer, 
mas fui muito bem representado por meu 
assessor Reginaldo Oliveira.
 O PL foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça e logo chegará à 
ordem do dia. 
 “Estamos confiantes que será 
aprovado.
 Parabéns a todos os participantes 
do prêmio Jovens Escritoes.”


