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Dorival Braga aplaudido por
funcionários da Assembléia
DA ASSESSORIA

O deputado Dorival Braga, 2.º secretário da Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa, recebeu na tarde desta terçafeira, 18/2, uma comissão de funcionários
efetivos do parlamento paulista em
reivindicação salarial, que ao final do
encontro chegou a aplaudi-lo.
Capitaneados pelos representantes das
duas entidades de classe da Assembléia,
Afalesp e Sindalesp, José Carlos Gonçalves
e João Bosco, respectivamente, os funcionários entregaram a Dorival Braga um
relatório dos contatos mantidos entre eles e a
Mesa, visando à obtenção de uma reposição
das perdas salariais a partir do próximo
pagamento, retroativa ao mês de janeiro.
De acordo com os líderes do movimento, os contatos com a Presidência,

que até agora vinham se dando de forma
a levar a um resultado satisfatório,
cessaram. João Bosco, no entanto,
elogiou a postura de Dorival Braga, que
tem recebido as reivindicações, sempre
pessoalmente, além de ter se colocado
à disposição para tentar uma solução
satisfatória para as partes.
O 2.º secretário lembra que a database para o aumento dos funcionários,
estabelecida pela Mesa atual, é 1.º de
junho, “uma conquista dos funcionários
da Casa durante esta gestão”. Para
Dorival Braga, os contatos com a
Presidência da Casa não estão encerrados. “São muitos os aspectos a
serem analisados antes de se estabelecer
ou não um adiantamento do aumento,
e a porcentagem desse possível
adiantamento.”

Antes de saírem do gabinete da 2.ª
Secretaria, membros da comissão de
funcionários comentaram “a lisura do
deputado Dorival Braga no tratamento
das nossas reivindicações, sua postura
sempre amável e franca, fazendo
questão de nos receber pessoalmente,
de nos ouvir e se colocar sempre à
disposição”.

Encontro com Madeira
O deputado Dorival Braga esteve na
manhã desta terça-feira, 18/2, no Palácio
dos Bandeirantes, em audiência com o
secretário do Governo, Arnaldo Madeira.
Durante o encontro, Dorival Braga
agradeceu providências tomadas em
relação aos problemas da região de Porto
Ferreira e encaminhou novos pleitos ao
secretário.

Vaz de Lima é o novo líder do PSDB
DA ASSESSORIA

O deputado Vaz de Lima assumiu nesta
terça-feira, 18/2, a liderança do PSDB na
Assembléia Legislativa. Seu antecessor,
Sidney Beraldo, deixou o posto para se
dedicar à campanha para a eleição da nova
Mesa Diretora, que ocorrerá em março,
após a posse da nova legislatura. Beraldo
foi indicado por unanimidade pelo PSDB
para se candidatar à Presidência da Casa.

Vaz de Lima é formado em Sociologia,
Filosofia, Pedagogia e Direito, com especialização em Administração Pública. É
agente fiscal de renda, tendo já presidido
o sindicato da categoria. Desde 1975 é
pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
Em 1994 foi eleito deputado estadual
com 35.745 votos. Em 1998 foi reeleito
com 70.889 votos e na ultima eleição, em
2002, foi reconduzido à Assembléia

Legislativa com 132.632 votos, uma das
maiores votações do PSDB.
Como deputado, já assumiu a primeira
Vice-Presidência e a Presidência da Assembléia. Vaz de Lima se destacou principalmente
por estar sempre na vanguarda de várias
iniciativas visando a implantação de uma
reforma fiscal justa para os contribuintes que,
ao mesmo tempo, dê à União , aos Estados e
aos Municípios, os meios necessários para
cumprir sua função social.

Gonzaga anuncia novo programa
social implementado pelo Estado
Segundo o deputado,
Cadastro Pró-Social será a
medida mais importante.

DA ASSESSORIA

O deputado Luiz Gonzaga Vieira
(PSDB) anunciou a implantação de um
conjunto de medidas, que serão implementadas pelo Governo do Estado,
destinadas ao setor social. Os novos
programas foram equacionados durante a
reunião do Comitê de Desenvolvimento
Social do Estado de São Paulo.
Ao todo, três medidas darão início à
nova política social de Geraldo Alckmin.
A primeira consiste na criação de um
cadastro, denominado de Pró-Social, que
irá reunir informações sobre as famílias
atendidas pelos programas do governo,
pelas entidades assistências que atuam em
parceria com o Estado e pelos projetos de

desenvolvimento. Segundo Gonzaga, o
objetivo desse cadastro é permitir uma
convergência das ações sociais realizadas
pelo governo de maneira direta ou indireta.
“Podem haver casos em que famílias
estejam sendo assistidas por mais de um
programa e que outras fiquem excluídas
dos projetos de inclusão social”, complementa o parlamentar, que indica: “A
própria Secretaria de Assistência Social
será responsável pela coleta e organização
dos dados”.
Outra medida apresentada diz respeito
à esfera habitacional: serão definidas ações
para atender famílias instaladas em áreas
consideradas de risco. Serão oferecidas
moradias por meio da doação de terrenos
pelas prefeituras, e o financiamento do
material de construção que ficará a cargo
do Executivo paulista. As casas deverão
ser construídas em sistema de mutirão
pelos próprios moradores.
A terceira medida envolve o desenvolvimento econômico nos 50 municípios

paulistas que apresentaram menor IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano).
Conforme Alckmin, o crescimento desses
municípios será estimulado pelo fomento
às atividades geradoras de emprego e
renda. “Vamos incentivar o agronegócio,
as pequenas empresas e o ecoturismo. Por
outro lado, haverá investimento social com
a implantação dos programas Saúde da
Família e Renda Cidadã”, afirmou o
governador.
De acordo com Gonzaga, o projeto de
desenvolvimento às cidades com menor
IDH será coordenado pelo próprio vicegovernador, Cláudio Lembo. O deputado
salienta a importância das três medidas,
entre as quais destaca a formação do
cadastro. “Com esses dados poderemos
mapear as reais necessidades da população
do Estado e implementar um programa
baseado em estatísticas. É um importante
passo a ser dado pelo PSDB, que mostra,
mais uma vez, preparo e capacidade na
busca de soluções para o Estado”.

AC O N T E C E
Na Casa
• Às 9 h – Seminário “O Proinfa e a
diversificação da matriz energética”, por iniciativa do deputado
Arnaldo Jardim (PPS), para debater
a regulamentação do Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica. Com a participação do secretário de Energia,
Mauro Arce, e do representante da
União da Indústria Canavieira do
Estado de São Paulo, Onório Katayama, entre outros. Plenário José
Bonifácio.

Nas Comissões
• Às 14h30 – Economia e Planejamento, sob a presidência de Nabi
Chedid (PSD), aprecia pauta.
Plenário José Bonifácio.
• Às 14h30 – Constituição e Justiça
realiza reunião ordinária, com a
presidência de Salvador Khuriyeh
(PSB). Plenário D. Pedro I.
• Às 14h30 – Defesa dos Direitos do
Consumidor, presidida por Márcio
Araújo (PL), discute pauta. Plenário
Tiradentes.
• Às 14h30 – CPI das Financeiras
reúne-se sob a presidência de
Claury Alves Silva (PTB). Auditório
Teotônio Vilela.
• Às 15 h – Transportes e Comunicações, presidida por Rodrigo
Garcia (PFL), aprecia pauta. Plenário José Bonifácio.

Engler:
em defesa
do setor
agropecuário
do Estado
DA ASSESSORIA

Preocupado com o impacto negativo que a promulgação da Lei
11.331, de 26/12/2002, referente ao
reajuste de taxas de cartório, está
causando ao setor agropecuário do
Estado, o deputado Roberto Engler
(PSDB) encaminhou ofício ao governador do Estado, para solicitar a
revisão do termo de acordo de
redução de emolumentos, de que trata
o Decreto 47.589, de 14/01/2003.
Segundo Engler, a medida visa
proteger o setor agropecuário, “importante segmento que tem sofrido
com os elevados custos causados pela
nova tabela de emolumentos dos
serviços notariais e de registros”.
A solicitação do deputado vai ao
encontro das reivindicações do
Sindicato Rural de Franca, presidido
por Geraldo Cintra Diniz, e da
Cooperativa de Cafeicultores e
Agropecuaristas, presidida por Maurício Miarelli.
O deputado discutiu o assunto
nesta segunda-feira, 17/2, com o
secretário chefe da Casa Civil,
Arnaldo Madeira, e espera que o
Governo do Estado avalie o quanto
antes seu pedido.

