
Fazendo a diferença
Em um ano atuando 
como deputado estadual, 
Luiz Fernando Teixeira (PT) 
vem se destacando no 
parlamento paulista.

Foi lançada na Alesp a frente parlamentar que 
busca soluções para o Jardim Pantanal. Página 4.

Deputado Luiz Fernando é nomeado conselheiro da Artesp
Deputado poderá opinar sobre planos de outorga, revisão de tarifa e demais políticas públicas de transportes. Página 8

Com um mandato vol-
tado principalmente 
para questões como 

Defesa da Família, Educa-
ção, Habitação, Mobilidade, 
Segurança Pública e Espor-
tes, o deputado Luiz Fer-
nando vem provando que é 
possível fazer a diferença no 
Legislativo com muito traba-
lho e comprometimento.

O deputado tem atuado 
em diversas frentes levan-
tando importantes debates 
sobre questões que afetam 
a qualidade de vida da po-
pulação do Estado de SP, e 
tem obtido importantes re-
sultados a partir da união de 
esforços com várias esferas 
de poder. Conheça mais so-
bre o seu trabalho nas pró-
ximas páginas.

Audiência Pública: regulamentação do 
uso das sacolas plásticas no Estado de SP
Reunindo diversas autoridades, 
órgãos de proteção, representantes 
das indústrias e dos trabalhadores, 
a audiência debateu a questão da 
regulamentação do uso da sacola 
plástica no Estado de São Paulo.  
Página 4

AGORA É LEI: 
Dia da Cultura Gospel e 
Semana da Cultura Gospel

Frente Parlamentar: união 
de esforços por melhorias 
no Jardim Pantanal

Projetos de Lei de autoria do deputado Luiz 
Fernando instituem no Estado de SP o Dia e 
a Semana da Cultura Gospel.  Página  6
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Aos 23 anos ingressei na  
 vida pública, elegendo- 
 me vereador de Casa 

Branca (SP). Venho de uma 
família com raí zes políticas. 
Meu pai e meu irmão mais ve-
lho foram prefeitos de Águas 
da Prata, e meu irmão, Paulo 
Teixeira, é deputado federal.

Como militante do Partido 
dos Trabalhadores e Cristão, 
defendo uma sociedade on-
de valores como cidadania e 
respeito não sejam restritos 
às elites.

Vivo em São Bernardo do 
Campo, onde atuo na área 
empresarial, no ramo de for-
mação e especialização de 
agentes públicos e de asses-
soria e consultoria no desen-
volvimento, especialização e 
modernização da administra-
ção pública. Participei da co-
ordenação da candidatura do 
então ministro de Estado Luiz 
Marinho à Prefeitura de São 
Bernardo do Campo.

Conheça o Deputado

Luiz Fernando Teixeira

Em 2009, iniciei minha traje-
tória como dirigente de futebol, 
onde levamos o São Bernardo 
Futebol Clube à elite do futebol 
paulista em 2010, sendo o pri-
meiro e único time de futebol 
da cidade a chegar à primeira 
divisão do Campeonato Paulis-
ta (Paulistão), onde permanece 
nos dias de hoje.

Sou idealizador e mantene-
dor do maior projeto sócio-es-
portivo relacionado ao futebol 
no mundo, o Projeto Tigrinho, 
que atende diariamente mais 
de 8.000 crianças em São Ber-
nardo e outras localidades do 

Estado de São Paulo.
Convidado pelo prefeito 

Luiz Marinho para ser can-
didato a deputado estadual, 
aceitei este grande desafio e 
fui eleito com 102.905 votos.

Honrar meu compromisso 
com as pessoas que deposi-
taram sua confiança em mim 
é minha principal missão. 

Na Assembleia Legisla-
tiva as principais bandeiras 
que defendo são: defesa 
da família, habitação, segu-
rança pública, mobilidade 
urbana, assistência social e 
esporte.

Encerro o primeiro ano de 
mandato com orgulho de 
dizer que foi um ano de 

muito trabalho e importantes 
rea lizações.

Foram muitas andanças por 
este Estado de São Paulo, um 
trabalho intenso, sempre ouvin-
do as necessidades das comu-
nidades e buscando soluções, 

através da articulação com di-
versas esferas de poder. 

Com audiências públicas, 
frente parlamentares e agendas 
pelo Estado, pude debater ques-
tões de grande relevância para 
a população e buscar soluções 
efetivas para seus problemas. 
Estive em muitas agendas com 
as comunidades, com represen-

tantes do poder público das mais 
diversas esferas, organizações 
de interesse público e movimen-
tos sociais, porque acredito que a 
proximidade e o diálogo são fun-
damentais para o bom desempe-
nho do trabalho legislativo.

Apresentei projetos de lei 
de interesse coletivo e destinei 
emendas parlamentares com o 
intuito de auxiliar nas necessida-
des de municípios e entidades. 

Nas comissões que integro 
pude também realizar um traba-
lho de fiscalização, discussão 
e apreciação de projetos de lei, 
emendas e outras proposições 

relevantes.
 O foco de todo esse traba-

lho foi a busca pela melhoria 
da qualidade de vida dos me-
nos favorecidos, em um man-
dato que dá voz e força aos 
mais humildes e representa 
com muita convicção aqueles 
que me honraram com seu vo-
to e confiança.

Aproveito para reiterar o 
meu compromisso de continuar 
trabalhando com muita serieda-
de e dedicação em um manda-
to que tem o compromisso de 
fazer a diferença com ética e 
transparência.

Acredito que é 
possível fazer a 
diferença na política,
com comprometimento 
e competência.”

DIFERENÇA
Fazendo a

Com o apoio da família, Luiz Fernando é diplomado deputado estadual

O deputado Luiz Fernando com líderes referências que fizeram história na política; 
ex-presidente do Brasil Lula, e José Mujica do Uruguai



SÃO-BERNARDENSE  de coração

31º ano de mandato | Março de 2016

O deputado Luiz Fernando 
é apoia dor e mantenedor 
do Projeto Tigrinho. Trata-

se de um projeto esportivo so-
cial que atende 8 mil crianças 
e jovens que são beneficiados 
pela atividade esportiva, como 
ação preventiva contra as dro-
gas e a criminalidade, além de 
ser uma importante ferramen-
ta de construção da cidadania, 
estimulando o prazer em prati-

Muito bem acolhi-
do por São Ber-
nardo do Cam-

po, desde que  iniciou 
sua carreira empresarial 
na cidade, em 1992, 
Luiz Fernando Teixeira 
encontrou na política 
mais uma maneira de 
contribuir com o cresci-
mento do município. 

Projeto Tigrinho: 
   Cidadão do Amanhã

Sua ótima relação 
com o prefeito Luiz Mari-
nho, vereadores e outros 
gestores, assim como 
com os deputados e de-
mais autoridades do Es-
tado de São Paulo,  têm 
rendido iniciativas impor-
tantes para a cidade.

Além de se reunir 
constantemente com 

Luiz Marinho, para 
acompanhar os projetos 
e discutir medidas que 
possam contribuir com 
o mandato do prefeito, 
o deputado realiza reu-
niões com secretários e 
vereadores, visitas em 
bairros e encontros com 

moradores.  “É notória a 
transformação que ocor-
reu em São Bernardo nos 
últimos anos, resultado 
de um excelente trabalho 
realizado pela equipe do 
nosso prefeito Luiz Ma-
rinho. Fazer parte des-
te projeto é gratificante, 

O deputado Luiz Fernando participou de Ato Solene 
em homenagem aos 16 anos da Guarda Civil de SBC, 
uma justa homenagem à corporação e aos profissionais 
que zelam pela cidade. Na ocasião, o deputado foi 
surpreendido com uma bela homenagem da GCM.

Iniciativa contribui para a formação de mais de 8 mil crianças

Parceria com o prefeito Luiz Marinho tem rendido 
iniciativas importantes para São Bernardo

principalmente porque 
essa cidade faz parte da 
minha história. Sempre 
atuei por melhorias para 
nossa região e agora, 
como deputado estadu-
al, temos mais um instru-
mento para buscar tais 
objetivos.”

car atividade física, prevenindo 
o sedentarismo e promovendo a 
melhoria da qualidade de vida. 

Os campos/escolas que aten-
dem o projeto es tão distribuídos 
em São Bernardo do Campo, 
Dia dema, São Mateus, Cuba-
tão, São Vicente, Bertioga, Su-
zano, Salto, São Sebastião, 
além de cidades de Minas Ge-
rais, como Açucena, Aramirim e 
Naque-Nanuque. 

Recebendo voto de Congratulação dos vereadores da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo 

Em Plenária de Prestação de Contas do Orçamento Participativo de São Bernardo do Campo
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Na Assembleia Legislativa, Luiz Fernando 
atua em Frentes Parlamentares e Comissões

Luiz Fernando ainda é membro das 
seguintes FRENTES PARLAMENTARES:

Frente Parlamentar pela Habitação e Reforma Urbana
Frente Parlamentar de Apoio aos Municípios da Região 
Metropolitana da Baixada Santista e Vale do Ribeira
Frente Parlamentar de Defesa da Recuperação da 
Qualidade da Água da Represa Billings

Entre as diversas Frentes Parlamentares 
que o deputado apoia, destacamos:

Frente Parlamentar Evangélica
Frente Parlamentar de Defesa da Mulher
Frente Parlamentar de Defesa do Consumidor
Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente
Frente Parlamentar de Defesa da Economia Solidária

O deputado Luiz Fernando faz parte de importantes COMISSÕES, 
que fiscalizam os atos administrativos do Estado, discutem projetos de
lei, emendas e outras proposições, convidam ou convocam autoridades 
públicas para prestar esclarecimentos e realizam audiências públicas.

O deputado esta-
dual Luiz Fernan-
do tem atuado 

em Frentes Parlamen-
tares discutindo as-
suntos de interesse da 
população e buscando 
soluções junto aos ór-
gãos competentes.

É coordenador da 
Frente Parlamentar Vi-
sando Soluções para 
a Área do Jardim Pan-
tanal, que tem levanta-
do um debate sobre os 
problemas de enchen-
tes enfrentados pelos 
moradores, mobilizando 
diversos níveis de poder 
público na busca de so-
luções definitivas para o 
local, que fica na Zona 

Leste de São Paulo.
Também é coorde-

nador do Setor Plástico 
da Frente Parlamentar 
em Defesa da Competi-
tividade da Cadeia Pro-
dutiva do Setor Químico, 
Petroquímico e Plástico 

do Estado de São Pau-
lo. Entre as atividades 
desta Frente, o parla-
mentar realizou uma 
audiência pública para 
regulamentar o uso das 
sacolas plásticas no es-
tado de São Paulo.

Luiz Fernando repre-
senta a Bancada do 
PT na Comissão de 

Fiscalização e Controle, 
que tem a função de fisca-
lizar os órgãos do Gover-
no do Estado. 

É ainda membro efetivo 
das seguintes Comissões: 
Comissão de Segurança 
Pública e Assuntos Pe-
nitenciários, que debate 
a insegurança que reina 
no Estado, a letalidade da 
Polícia Militar, a superlo-
tação dos presídios, além 
de opinar sobre aspectos 
operacionais da Polícia Ci-
vil, Militar e Científica e as-
suntos relativos ao sistema 

peniten ciário do Estado; 
Comissão de Transportes 
e Comunicações, lu ta pela 
diminuição do valor dos pe-
dágios, melhoria da quali-
dade do transporte público, 

discute os modais de trans-
porte urbano (trens, metrô, 
VLT e etc.), e fiscaliza a 
qualidade dos serviços das 
Concessionárias das rodo-
vias, além das empresas 
de transporte como CPTM, 
EMTU, DER, DERSA, etc.; 
Comissão de Assuntos 
Des portivos, luta para que 
o Governo do Estado crie 
iniciativas em relação ao 
esporte no estado de SP. 

O deputado é também 
membro efetivo do Con-
selho de Defesa das Prer-
rogativas Parlamentares, 
discutindo a relação entre o 
Governo e o Legislativo.

Uma das grandes lutas do deputado 
Luiz Fernando é que os problemas en-
frentados pelos moradores do Jardim 

Pantanal, na zona leste de São Paulo, sejam 
definitivamente solucionados. Criou a Frente 
Parlamentar Visando Soluções para a Área do 
Jardim Pantanal, com o intuito de mobilizar 
diversos níveis de poder público, visando a 
melhoria da qualidade de vida da população.

O deputado reuniu-se com diversas au-
toridades para o enfrentamento desses pro-
blemas, entre elas destacamos o procura-
dor-geral de Justiça do Estado de São Paulo, 
Dr. Márcio Fernando Elias Rosa; o secretário 
de Saúde de São Paulo, Alexandre Padilha; 
o superintendente do DAAE (Departamento 
de Águas e Energia Elétrica), Ricardo Daruiz 
Borsari; o Secretário de Habitação de SP, 
Rodrigo Garcia; o presidente do CDHU, Dr. 
Marcos Penido; o Subprefeito de São Miguel 
Paulista,  Prof. Adalberto (Tim Maia), além de 
representantes do Núcleo de Avaliação Es-
tratégica da Alesp.

Jardim Pantanal recebe 
um grande aliado

Frente da Química discutiu o uso da sacola plástica

Lançamento da Frente Parlamentar Visando 
Soluções para o Jardim Pantanal

Nas comissões, o deputado tem fiscalizado ações do Estado

Outras COMISSÕES:
O Deputado Luiz Fernando é suplente 
das seguintes COMISSÕES: 

Assuntos Metropolitanos e Municipais; 
Infraestrutura;  
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 
da Cidadania, da Participação e das 
Questões Sociais.



O deputa-
do Luiz 
Fernan-

do é defensor 
da regulariza-
ção fundiária e 
do assentamen-
to de trabalha-
dores em áreas 
onde possam 
morar e produ-
zir seu sustento. 

Entre os casos acompanhados pelo seu man-
dato está o do acampamento Nelson Mandela, 
em Penápolis. Juntamente com o Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e o 
Itesp (Fundação Instituto de Terras do Estado de 
São Paulo), tem buscado soluções para o assen-
tamento de mais de 120 famílias na Fazenda São 
José. Foram realizadas duas audiências públi-
cas, sendo uma com o juíz Luciano Broneto, do 
Fórum de Penápolis, e outra com os acampados. 

O deputado também se reuniu com o secre-
tário da Casa Civil, Edson Aparecido, para me-
diar com o Estado, credor das terras em ques-
tão, o interesse do Incra, com o auxílio do Itesp, 

de adquirir o aludido imóvel e dis-
ponibilizá-lo para às famílias. 

   Em um ano de mandato 
    dois projetos de lei aprovados

Já em seu primeiro ano de mandato, 
    o deputado estadual Luiz Fernando 
      conseguiu  a aprovação de dois 
        projetos de lei que foram sancionados  
          pelo Governador e já estão em vigor,  
           o que mostra o seu  incansável                         
           empenho e habilidade  no trabalho
           político e legislativo.

• Através da lei 16.106 de 2016, a Semana da Cultura 
Gospel passou a integrar o Calendário Oficial do Esta-
do e será comemorado, anualmente, na última semana 
de novembro. A medida tem a finalidade de divulgar a 
cultura gospel através de atividades culturais e artísti-
cas ligadas ao cenário cristão.

• Já a lei 16.077 de 2015 institui o “Dia Estadual da 
Cultura Gospel”, a ser celebrado, anualmente, no dia 
25 de novembro. A lei visa fomentar a música gospel 
e eventos de cunho cultural realizados pela comunida-
de evangélica do Estado de São Paulo.

Luiz Fernando ainda é membro das 
seguintes FRENTES PARLAMENTARES:

Educação: o caminho para formar bons cidadãos

Entre as bandeiras 
defendidas pelo 
mandato do Depu-

tado Luiz Fernando, está 
a Educação. O deputado 
acredita que a Educação 
é uma importante ferra-
menta para formar uma 
geração melhor.

Luiz Fernando luta 
contra o descaso do go-
verno estadual para com 
a educação. “Nossas es-
colas não tem sido um 
ambiente atrativo para 
o aluno, que se depara 
com a desmotivação dos 
professores, salas lota-
das e poucos recursos 

para desenvolver 
qualquer aprendi-
zado”.

O parlamentar 
afirma que a es-
cola deveria ser 
prioridade de qual-
quer governo, co-
mo acontece com 
o governo federal 
que tem investi-
do em programas 
importantes, co-
mo o Prouni (Pro grama 
Universitário) e o Sisu 
(Sistema de Seleção Uni-
ficada) – que abrem as 
portas das universidades 
para pessoas com baixa 

renda. “O governo esta-
dual não está preocupa-
do com a formação das 
nossas crianças e ado-
lescentes, pelo contrário, 
eles apostam no proces-

Moradia digna: Direito fundamental

so de reclusão. O que 
vimos é cada vez mais a 
construção de presídios, 
em detrimento de investi-
mento em educação.”

O deputado tem atua-

do juntamente com 
os profissionais da 
Educação, estudan-
tes e pais para con-
seguir melhorias pa-
ra essa área. 

Na Assembleia, 
tem levado o assunto 
ao plenário e discuti-
do medidas para so-
lucionar o problema 
em audiências e co-
missões, assim como 

tem cobrado as ações 
necessárias do Gover-
nador. “Acredito no futu-
ro das nossas crianças 
e vou continuar lutando 
por elas.”

Em audiência pública defendendo a valorização dos professores

Se comprometendo com as famílias 
do acampamento Nelson Mandela 
no município de Penápolis

• CIPROMP SP 
  (Central de Inclusão  
  aos Programas de  
  Moradia Populares  
  do Estado de SP)    
• COOHABPIS 
  (Cooperativa de 
  habitação popular e 
  de interesse social),
• Clube de Mães 
  Caminho do Amanhã
• Associação Luz da   
  Sabedoria 
• Associação 
  Beneficente da 
  Cidade A.E. Carvalho 
• Casa do Cristo 
   Redentor 
• Movimento de 
  Moradia Vermelho    
  para Lutar
• Grupo Paulo Freire
• Grupo Paulistano

Luta pela terra
Para que a população menos favorecida tenha acesso à moradia adequada e 
possa viver dignamente, o deputado tem cobrado do Estado ações imediatas 
para solucionar o problema, e tem desenvolvido um importante trabalho junto 
a diversos grupos de luta por moradia. Entre eles destacamos:

Movimento de Moradia Vermelho para Lutar

• Grupo Zumbi 
  dos Palmares
• Grupo Franco da Rocha
• Grupo Caieiras
• Grupo Carapicuíba
• Grupo Osasco
• Grupo Milton Santos
• Grupo Olga Benário
• Associação Fazenda  
  do Carmo
• Associação Toque 
  de Esperança
• Associação dos Cida-
  dãos da Zona Leste
• ACMA Associação 
  Cultural Mauricio Alves
• Ong Nazaré
• Ong Harmonia
• Associação Esportiva  
   do Jd. Lapena
• Federação 
  Pró-Moradia

•  CASAL - Centro de 
   Apoio à Saúde da 
   Zona Leste
• Associação Benefi-
  cente de Moradores  
  Vista Alegre 2

Diadema:
• Vila Alice,
• Vila Claudia 
• Nossa luta nossa terra.  

São Bernardo:
• Movimento dos 
  trabalhadores de  
  SBC por moradia  

Santo André:  
• Movimento 
   Andreense dos 
   trabalhadores em 
   prol de moradia

51º ano de mandato | Março de 2016
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O deputado Luiz Fernando é evangélico e tem compromisso com a comunidade cristã e seus valores. 
Por isso, entre suas ações estão a valorização da cultura gospel e o incentivo a mobilização evangélica na política.

Sessão solene em homenagem à Cultura Gospel

O deputado Luiz Fernando presi-
diu a solenidade em homena-

gem à Cultura Gospel que aconte-
ceu no dia 25 de setembro de 2015, 
no Auditório Juscelino Kubitschek, 
na Assembleia Legislativa. Na me-
sa da presidência estavam, além 
do deputado Luiz Fernando, o pas-
tor Samuel Rodrigues, presidente 
da Cieadespel e o pastor Osvaldo 
Oliveira, presidente do Copal. 

Homenageado em vida, esta-
va o evangelista, diácono e can-
tor gospel, Luiz de Carvalho, que 
nos deixou em novembro de 2015, vítima de um AVC; além da vereado-
ra, cantora e missionária, Noemi Nonato, importantes figuras da cultura 
gospel.  O deputado homenageou vários pastores de diversas denomi-
nações com a entrega de diplomas de honra ao mérito.

Coordenador do Núcleo de Evangélicos do PT em 
SP, o deputado Luiz Fernando promoveu dois en-

contros como iniciativa da estruturação do núcleo evan-
gélico do dentro do Partido dos Trabalhadores no Esta-
do de SP, ideia que se fortaleceu após a realização de 
dois encontros em Brasília, com a participação de re-
presentantes evangélicos de diversas unidades da fe-
deração., com a participação de representantes evan-
gélicos de diversas unidades da Federação. 

Evangélicos são representados na Assembleia Legislativa

Homenageando o cantor, diácono e 
evangelista, Luiz de Carvalho, “em vida”.

Encontro de Evangélicos do PT

Realizada no dia 7 de julho de 2015, 
a iniciativa teve o objetivo de pro-

vocar uma grande mobilização em 
todo o Estado em defesa da prorro-
gação da Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte, cujos efeitos encerrariam no 
final de 2015.  

No dia 5 de agosto de 2015, a 
presidente Dilma Roussef sancionou 
a Medida Provisória do Futebol (MP 
671/2015), com emenda que prorro-
ga a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) 
até 2022. Uma importante vitória do 
esporte e do nosso mandato.

Audiências públicas: mandato participativo

Este encontro trouxe ao debate o lobby realiza-
do pela Associação Paulista de Supermercados 

(Apas), que conseguiu, por meio da Lei Municipal 
15.374/2011, a proibição da distribuição gratuita de 
sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais na 
cidade de São Paulo. 

Essa lei com clara finalidade mercantilista e não 
ambiental, permite que os supermercados que antes 
forneciam as sacolas, passassem à vendê-las, tra-
zendo transtornos não apenas ao consumidor, mas 
também prejuízos à indústria química e consequen-
temente, o fechamento de postos de trabalho.

Em 2015 o deputado Luiz Fernando coordenou e participou de diversas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, entre as quais destacamos:

Deputado se posiciona contra leilão 
das usinas de Ilha Solteira e Jupiá

A pedido do deputado 
Luiz Fernando, a Comis-
são de Assuntos Eco-
nômicos, presidida pelo 
deputado Itamar Borges 
(PMDB), realizou audi-
ência pública contrária 
ao leilão das hidrelétricas 
de Ilha Solteira e Jupiá, 
que seria realizada pe-
la Agência Nacional de 

Regulamentação do uso das sacolas 
plásticas no Estado São Paulo

Audiência Pública com acampados em Penápolis

Defesa da Manutenção da Lei de Incentivo ao Esporte

m parceria com o mandato do vereador Alfredo Martins (PT), foram realizadas duas audiências públicas com a finalidade de 
debater a construção de uma penitenciária feminina em São Vicente. A penitenciária seria a quinta unidade prisional do município.   
Os eventos ocorreram após diversas manifestações dos moradores e lideranças de bairros contrários à construção do presídio.

Energia Elétrica (Aneel). 
A preocupação dos parla-
mentares, trabalhadores 
das hidrelétricas e mo-
radores das cidades afe-
tadas é a perda política 
e econômica resultante 
deste leilão. A proposta 
foi unir Deputados Fede-
rais, Estaduais e o Go-
verno contra o leilão.

Debatendo sobre a construção de mais um presídio em São Vicente

Luiz Fernando preside audiência em 
defesa da Lei de Incentivo ao Esporte

Com a finalidade de auxiliar os acampados do Nelson Mandela, em 
Penápolis, o deputado Luiz Fernando realizou Audiência Pública, na 

Câmara municipal de Penápolis, com as presenças do Padre Severino, 
coordenador estadual da Pastoral da Terra, do Wellington Diniz, Superin-
tendente do INCRA e representantes do MST e famílias acampadas. 

Moradia é debatida na Câmara de Diadema

Em audiência pública, realizada pelo vereador Ronaldo Lacerda, na Câmara 
de Diadema, Luiz Fernando defende direito à moradia para as famílias que 

vivem em ocupação ao longo da Rodovia dos Imigrantes, em concessão da 
Ecovias. Participaram do encontro representantes do CDHU, Ecovias, PM de 
Diadema, vereadores e movimentos de moradia.

E
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Votado em 408 cidades do Estado de 
São Paulo, Luiz Fernando busca manter 
a proximidade com seus eleitores. 

Realizou visitas e recebeu 
representantes das diversas localidades 
onde colocou seu mandato à disposição, 
sempre preocupado em ouvir os anseios 
da população.

Veja algumas atividades do deputado: 

Veja algumas regiões
visitadas pelo deputado: 

ABCDMRR
DIADEMA
MAUÁ
RIBEIRÃO PIRES
RIO GRANDE DA SERRA
SANTO ANDRÉ
SÃO BERNARDO DO CAMPO
SÃO CAETANO DO SUL

CENTRO-OESTE:
BAURU
LINS

REGIÃO MOGIANA
AGUAÍ
ÁGUAS DA PRATA
CASA BRANCA
DIVINOLÂNDIA
ITOBI
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
VARGEM GRANDE DO SUL 

MOGI GUAÇU 
TAPIRATIBA

LITORAL
BERTIOGA
CUBATÃO
ITANHAEM
PERUÍBE
SANTOS
SÃO VICENTE

ALTO TIETÊ
ARUJÁ
FERRAZ DE VASCONCELOS
GUARULHOS
SANTA ISABEL
SUZANO

NOROESTE PAULISTA
ASPÁSIA
ILHA SOLTEIRA
JALES
MIRA ESTRELA

PENÁPOLIS
CAMPINAS
CABREUVA
LIMEIRA 
RIOLÂNDIA
SALTO
VOTORANTIM

OUTRAS REGIÕES
ARAÇATUBA
ILHA SOLTEIRA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SÃO SEBASTIÃO
PARAIBUNA

CAPITAL
BRASILÂNDIA
IPIRANGA
ITAIM PAULISTA
JARDIM PANTANAL
PARQUE BRISTOL

REGIÃO  
METROPOLITANA
CAJAMAR
ITAPEVI
JANDIRA
SANTA ISABEL
TABOÃO DA SERRA

Atuação do deputado no Estado de São Paulo
ABCDMRR
O mandato do deputado Luiz Fernando esteve presente em todas as cidades do 
ABCDMRR, desempenhando ações para a melhoria da qualidade de vida da população.

BAIXADA SANTISTA
Com expressiva votação na região, 
o mandato esteve presente através de 
diversas ações e agendas locais. ALTO TIETÊ

Fazendo análise de conjuntura política e ouvindo os anseios da população. 

Com vereador Ronaldo Lacerda (PT), de Diadema, 
em evento dedicado às mães e entrega da reforma 
da quadra de futebol.

Com a vereadora Lilian Cabrera acolhendo 
revindicações para melhoria da mobilidade 
de portadores de deficiência física.

Plenária com associações de luta por moradia 
lideradas pelo ex vereador Prof. Wellington Em Suzano, reunido com apoiadores do Alto Tietê.
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Neste um ano de 
mandato, o depu-
tado estadual Luiz 

Fernando participou de 
reuniões importantes com 
autoridades públicas. Es-
ses encontros são muito 
valorizados pelo parla-
mentar, que aposta no 
diá logo para resolução 
dos problemas da popu-
lação.

No TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) de-
fendeu a regulamenta-
ção específica que defi-
na a lógica do número de 
assessores do legislativo 
municipal e os critérios 
de proporcionalidade en-
tre cargos comissiona-
dos e efetivos.  

Esteve com secretá-
rios do governo estadual 
e das prefeituras paulis-
tas para tratar de enca-
minhamentos políticos 
de interesse da popula-
ção. Recebeu ainda lide-
ranças e representantes 
de diversos segmentos.

Deputado Luiz Fernando aposta no diálogo 
para a resolução de problemas

Reunião do Conselho da Artesp

Luiz Fernando é nomeado Conselheiro da Artesp

O deputado reuniu-se com a presidente da Fundação ABC, Maria 
Aparecida Batistel Damaia, e o secretário de Governo de Santo André, 
Arlindo José de Lima, para discutir sobre as atividades da Fundação 
e suas necessidades, colocando-se à disposição para ajudar no que 
for possível nas articulações, junto ao Poder Público. 

Reunião no ITESP, entidade responsável por planejar e 
executar as políticas agrárias e fundiárias do Estado de SP 
e pelo reconhecimento das Comunidades de Quilombos.

Com Dr. Roque Citadini - Tribunal de Contas do Estado TCEAo lado do Secretário Alexandre Padilha

O Deputado Luiz Fer-
nando Teixeira (PT) foi 
nomeado para integrar 

o Conselho Consultivo da Ar-
tesp - Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de 
São Paulo, representando o 
Poder Legislativo. Luiz Fer-
nando também é membro da 
Comissão de Transportes e 
Comunicações da Alesp.

“Pretendo acompanhar 
mais de perto diversos temas 

de relevância relacionados à 
questão dos transportes que 
já venho discutido na Comis-
são de Transportes e Comu-
nicação e buscar soluções 
efetivas”, disse o deputado 
Luiz Fernando. Entre os temas 
estão a prorrogação de contra-
tos de concessão das rodovias 
estaduais, atrasos na obra do 
Rodoanel Leste e a regulação 
das empresas de cobrança 
automática nas praças de pe-
dágios.


