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atividade parlamentar
Secretaria poderá ampliar
programas e projetos a Buri
Da assessoria da 2ª Secretaria

Itamar também é presidente da Comissão de Atividades
Econômicas da Alesp e falou sobre o encontro. “Chioro fez
um panorama geral dos programas desenvolvidos pelo
Ministério da Saúde e os desafios enfrentados pela pasta.
É muito importante esta proximidade entre todos os atores
interessados na saúde do país”, afirmou.
Chioro ressaltou a importância do apoio à cadeia
produtiva da saúde. “Temos uma demanda sobre a saúde
muito grande no país e precisamos diminuir a dependência
das exportações no setor. Precisamos criar e aperfeiçoar
as estratégias para garantir o desenvolvimento desta
indústria”, afirmou.
Estiveram presentes no encontro industriais e empresários
do setor, pesquisadores, acadêmicos, representantes do
poder público e de organizações da sociedade civil.
itamarborges@al.sp.gov.br

Gilmar Rosa, Chedid, Elias dos Anjos e Antonio Carlos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da
Saúde, poderá ampliar nos próximos meses os programas
e projetos desenvolvidos para a comunidade de baixa
renda ou que vive em situação de vulnerabilidade social
de Buri (Região Administrativa de Sorocaba) conforme
reivindicação do 2º secretário do Poder Legislativo, Edmir
Chedid (DEM).
A confirmação ocorreu após o relatório enviado pelo
parlamentar, elaborado em parceria com o presidente da
Câmara Municipal, Gilmar Rosa, o vereador Elias dos Anjos,
e ainda o secretário local de Administração, Antonio Carlos
Pereira. “Os representantes demonstraram que há muitas
necessidades nesta área”, complementou.
Edmir Chedid afirmou ainda que Buri, com 19.484
(IBGE, 2014), integra o Grupo 5 do Índice Paulista de
Responsabilidade Social, que agrega os municípios com
baixos níveis de riqueza e indicadores de longevidade
e escolaridade insatisfatórios. “Por isso, defendemos
à secretaria a importância da imediata expansão dos
programas e projetos à comunidade”, disse.
O presidente da Câmara Municipal afirmou que Edmir
Chedid tem sido o único representante do município
junto aos poderes Executivo e Legislativo estaduais. “A
intervenção do parlamentar entre os assuntos do município
e os poderes instituídos tem resultado em benefícios
concretos à comunidade, principalmente na área de
desenvolvimento social”, concluiu Gilmar Rosa.
echedid@al.sp.gov.br

Ministro da Saúde fala sobre
projetos para Fiesp

Parlamentar recebe integrantes
da Entidade Box Top

estadual, entidades e outros. Ele foi contemplado com um
poema feito pelo compositor João Idalino de Oliveira. O
prefeito de Biritiba Mirim falou da ajuda sempre presente
dos dois parlamentares citados.
Desde seu primeiro mandato como deputado estadual,
Prado tem destinado recursos para pavimentação de vários
bairros, intermediado obras e a liberação de verbas para
melhorias na cidade. “Nosso objetivo é ajudar o Alto
Tietê a se desenvolver. Melhorar a qualidade de vida dos
biritibamos resultará numa região mais forte, capaz de
enfrentar novos desafios”, argumentou.
andredoprado@al.sp.gov.br

Dia D contra a gripe no sábado
em todo o Estado
Da assessoria da 2ª Secretaria

Da assessoria do deputado Jorge Wilson

Campanha vai vacinar 11,8 milhões de pessoas

Cristiano Carvalho, Sara Raquel, JorgeWilson, Robson Pires e Márcio Pimenta

Jorge Wilson Xerife do Consumidor (PRB) recebeu,
em seu gabinete na Assembleia Legislativa, a visita de
representantes da entidade Box Top acompanhados
da diretora Sara Raquel Queiroz da Diretoria Regional
de Assistência da Grande São Paulo Oeste/Osasco que
apresentaram seu projeto social com o objetivo principal
de inserir o esporte como uma forma de bem-estar social
a famílias carentes.
jorgewilson@al.sp.gov.br

Biritiba Mirim comemora 51 anos
Da assessoria do deputado André do Prado

Da assessoria do deputado Itamar Borges

A Secretaria da Saúde realizará neste sábado, 9/5, o
Dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe. Nesta
data, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os
Postos de Saúde da Família (PSFs) estarão abertos entre
8h e 17h, mesmo período de atividade dos serviços
volantes já disponibilizados pelo governo do Estado em
parceria com as prefeituras.
A expectativa, de acordo com o 2º secretário do Poder
Legislativo, Edmir Chedid (DEM), é imunizar 11,8 milhões
de pessoas até o dia 22/5, quando se encerra a campanha.
“O número corresponde à meta de 80% definida pelo
governo do Estado, em parceria com a Assembleia
Legislativa, dos 14,7 milhões de paulistas que formam o
público-alvo”, disse.
A dose estará disponível aos bebês a partir dos seis
meses e crianças menores de cinco anos de idade.
Também serão imunizados os idosos a partir dos 60 anos,
as gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos
45 dias, indígenas, funcionários do sistema prisional e a
população privada de liberdade, bem como os pacientes
diagnosticados com doenças crônicas.
O parlamentar reafirmou que a vacinação é essencial
para evitar complicações decorrentes da gripe e doenças
graves. “A vacina não tem capacidade alguma de provocar
gripe em quem tomar a dose, pois é composta apenas de
partículas do vírus que são incapazes de causar qualquer
infecção. Espero que todos possam comparecer ao Dia
D”, concluiu Edmir.
echedid@al.sp.gov.br

Prado (3º à esq.): parceria com a cidade

Itamar Borges e Arthur Chioro

Na manhã de 4/5, Itamar Borges (PMDB), presidente
da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos da Assembleia Legislativa, participou da
reunião plenária do Comitê da Bioindústria da Fiesp, com
a presença do ministro da Saúde, Arthur Chioro.
O evento contou também com a presença do presidente
da Fiesp, Paulo Skaf, da secretária municipal da Pessoa
com Deficiência, Marianne Pinotti, do presidente da
Investe SP, Ruy Baumer, do coordenador titular do Comitê
da Bioindústria da FIESP, Jarbas Barbosa, do secretário
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Francisco
Balestrin, e do presidente da Associação Nacional dos
Hospitais Privados.

André do Prado, líder do PR, participou, em 3/5,
do desfile cívico em comemoração aos 51 anos de
emancipação político-administrativa de Biritiba Mirim,
completados em 5/5. O parlamentar foi recebido pelo
prefeito Carlos Alberto Taino Jr., vereadores e autoridades
locais. O deputado federal Márcio Alvino (PR/SP) também
compareceu à solenidade.
“Sempre tenho recebido o carinho e a confiança do povo
biritibano e tenho buscado corresponder da melhor forma
possível, conseguindo obras e melhorias junto ao governo
do Estado para a cidade. Reafirmo meu compromisso
de estar sempre à disposição para contribuir com o
desenvolvimento de Biritiba Mirim e o progresso de sua
população”, ressaltou Prado.
No palanque de autoridades, o parlamentar assistiu
ao desfile composto por alunos das escolas municipal e

Decano preside reunião da CCJR
Da assessoria do deputado Salim Curiati

No dia 6/6, o deputado Salim Curiati (PP) presidiu
a abertura da Comissão de Constituição e Justiça da
Assembleia. Na ocasião foram eleitos o presidente e o vice
que estarão à frente dos trabalhos da CCJR, Célia Leão
(PSDB) e Caio França (PSB).
Satisfeito pela oportunidade, o decano da Assembleia
lembrou da importância dessa comissão, por onde passam
todos os projetos de lei apresentados pelo Legislativo e
pelo Executivo.
Curiati integra a CCJR e ressaltou a relevância do
trabalho de todos os demais membros.
scuriati@al.sp.gov.br
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