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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº001/2018   

 

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO DE ILHA COMPRIDA AO DEPUTADO 

ESTADUAL PAULO CORRÊA JÚNIOR DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.           

 

O Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga o seguinte decreto 

Legislativo: 

Art.1º - Fica concedido o título de Cidadão de Ilha Comprida ao 

senhor Paulo Corrêa Júnior, deputado estadual na 18ª Legislatura da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Art.2º - As despesas com a execução deste Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria suplementada se necessário. 

Art.3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Plenário dos Emancipadores em 12 de junho de 2018,  

 

 

 

José Roberto Venâncio de Souza 

Vereador - PPS 

Fabiano da Silva Pereira 

Vereador - Patri 

 

 

 



 
Câmara Municipal de Ilha Comprida 

Gabinete do Vereador José Roberto Venâncio de Souza 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018   

 

Senhor Presidente,  

Senhora Vereadora e Vereadores, 

  

Tenho a hora de passar às mãos de Vossas Excelências o Projeto de Decreto 

Legislativo em anexo que dispõe sobre a concessão de Título de cidadania ao ilustre deputado 

estadual Paulo Corrêa Júnior.  

Eleito pela primeira vez como deputado estadual em 2014, pelo Patriotas 

(Patri), o santista Paulo Corrêa Jr, de 38 anos. É bacharel em Direito formado pela 

Universidade Monte Serrat de Santos (Unimonte) e jornalista pela Florida University (EUA).  

Aos 12 anos de idade, Paulo foi realizar o sonho de fazer um curso de inglês 

nos Estados Unidos e acabou ficando 9 anos. Quando retornou foi trabalhar na Rádio 

Anchieta, onde criou o programa Mesa Redonda, que escutava e acompanhava as denúncias 

da população e transmitia e cobrava esses fatos aos políticos para que atitudes fossem 

tomadas. 

Nesse período Paulo conheceu e se aproximou da política, e ali participou 

pela primeira vez de uma disputa eleitoral, em 2002, Paulo conquistou 62.501 votos número 

que não o elegeu como Deputado Federal. 

Não desistindo de seus objetivos Corrêa Junior ainda disputou as eleições 

nos anos de 2006 (para deputado federal) e 2010 para deputado estadual.   

Em paralelo ao seu sonho político, Paulo é membro, nascido e criado nas 

Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus – Ministério Santos, onde desenvolveu diversas 

funções. Entre elas, se destaca a oportunidade de trabalhar com assistência social. 

Entre as funções desempenhadas estava a responsabilidade de distribuir 

alimentos a pessoas carentes. E a Casa de Recuperação de Dependentes Químicos, com cerca 

de 60 internos, as ações na casa tem como prioridade, além da recuperação, instruir a 

valorização da vida.  
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Como Deputado Estadual, Paulo Corrêa Jr vem realizando diversas ações 

para todo o estado, entre suas lutas destaca-se o empenho na difusão dos esportes, a luta 

pelas associações não governamentais que desenvolvem trabalhos sociais e culturais. 

A batalha contra as drogas onde participou da CPI do Crack discutindo 

como prevenir e combater o consumo de drogas, como manter o usuário longe das drogas e 

reinserir esses dependentes na sociedade. 

O último combate iniciado pelo deputado é um absurdo que ainda vivemos 

em nossa sociedade, que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes, e por isso criou o 

projeto de lei que cria do serviço de Disque Denúncia de abuso ou exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Estado e também entrou com o pedido de CPI na Assembleia 

Legislativa para investigar tais denúncias e ser a voz daqueles que não podem falar. 

Com uma agenda intensa realiza visitas em todo o estado além de atender 

em seus gabinetes todos que o procuram, assim se aproximando de todos para entender as 

reais necessidades da população, e solucionar as demandas com excelência. 

Seu trabalho no Vale do Ribeira já foi reconhecido por inúmeros municípios 

de nossa região, com destaque para sua atuação como vice-presidente da Frente Parlamentar 

de Desenvolvimento da Baixada Santista e do Vale do Ribeira.  

Em Ilha Comprida possui atuação destacada e já encaminhou ao município 

emendas na ordem de R$ 450 mil que serão utilizadas nas áreas de saúde e infraestrutura.  

Assim, nada mais justo que em nome da população de Ilha Comprida, 

possamos acolher esta ilustre figura como cidadão de nossa terra.  

 

Plenário dos Emancipadores em 12 de junho de 2018, 

 

 

José Roberto Venâncio de Souza 

Vereador - PPS 

Fabiano da Silva Pereira 

Vereador - Patri 

 


