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atividade parlamentar
Deputado recepciona jovens
parlamentares
Da assessoria do deputado Aldo Demarchi

Aldo Demarchi (centro) recepciona estudantes

O deputado Aldo Demarchi (DEM) e o vereador
Juninho da Padaria participaram nesta quinta-feira,
6/11, da solenidade de recepção aos 94 candidatos
selecionados para a edição de 2014 do Parlamento
Jovem.
De Rio Claro, foram escolhidos este ano Jennifer
Estefani Teixeira (Partido da Natureza), do Centro
Educacional Sesi, Matheus Escher Viotto (Partido da
Educação), do Colégio Puríssimo Coração de Maria,
Sabryna de Sá Moura Araújo (Partido da Educação), da
Escola Estadual Prof. Michel Antonio Alem, e Vinicius
de Campos Doimo da Silva (Partido da Defesa do
Consumidor), do Colégio Claretiano.
Instituído em 1999 por meio de Resolução, o
Parlamento Jovem tem por objetivo oferecer a
estudantes a experiência no exercício de mandatos
parlamentares como contribuição à sua formação
em cidadania e democracia. A cada ano, alternam-se
alunos do ensino fundamental e médio, que participam
de um dia do Legislativo, a fim de que compreendam
melhor as funções desse poder.
A seleção é realizada por meio de projetos, levando
em conta o respeito à forma que regimentalmente deve
ter um projeto de lei, a correção gramatical, a concisão,
a clareza, a pertinência relativa a cada partido, sua
originalidade e condições de aplicação efetiva.
ademarchi@al.sp.gov.br

Reativação do porto de
Presidente Epitácio
Da assessoria do deputado Ed Thomas

Repercutiu positivamente no setor produtivo do
Oeste paulista o anúncio da reativação do porto de
Presidente Epitácio, resultado do contrato assinado, no
dia 3/11, em Brasília, pelo prefeito Sidnei Junqueira e pela
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
A importância da reativação do terminal portuário foi

destacada pelo deputado Ed Thomas (PSB), no dia 5/11,
na tribuna da Assembleia Legislativa.
“Era uma aspiração antiga de todos que querem
o desenvolvimento de nossa região, também na área
do transporte de cargas”, disse o parlamentar que
desde a época de vereador e presidente da Câmara
Municipal de Presidente Prudente tem se empenhado
para que o sistema volte a funcionar. Em 2006, foi
apresentado requerimento da Câmara ao MPF de
Prudente exigindo a revitalização da linha férrea de
responsabilidade da América Latina Logística (ALL),
quando se tratou também do terminal intermodal
construído em Epitácio.
“Agora, autorizada a movimentação e armazenamento
de cargas neste terminal portuário, haverá também
a geração de emprego e renda através do transporte
hidroviário”, avaliou o parlamentar que intermediou junto
ao ministro dos Transportes a necessidade da reativação
do terminal portuário fluvial intermodal.
edthomas@al.sp.gov.br

Rodrigo Moraes acredita que “é ouvindo as pessoas
que se erra menos”. Quando Malu afirmou que em Itu
tem muita água, o parlamentar se assustou, pois pode
entender que essa crise hídrica que Itu vem passando é
por má administração.
Para Malu, existem vários estudos no decorrer desses
últimos 20 anos que demonstram onde e como deveriam
ter melhorado a captação de água em Itu.
rmoraes@al.sp.gov.br

Entrega de ambulatório
em Amparo
Da assessoria da 2ª Secretaria

Deputado e ambientalista
debatem crise hídrica em Itu
Da assessoria do deputado Rodrigo Moraes

Visita de Chedid às obras do ambulatório

Rodrigo Moraes e Malu Ribeiro

Para compreender um pouco mais sobre a questão da
falta d´água e a crise hídrica em Itu, o deputado Rodrigo
Moraes (PSC) convidou Malu Ribeiro, coordenadora
da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica,
para uma conversa com o objetivo de buscar algumas
alternativas para descobrir como diminuir o problema que
a população vem enfrentando.
Segundo Malu, um estudo recente da Fundação
SOS Mata Atlântica mostra como o desmatamento
e as ocupações irregulares de áreas de mananciais
contribuíram para agravar os impactos da seca em
nossa região.
Com base nos resultados desse estudo, Malu ressalta
ao deputado que é fundamental o governo estabelecer
algumas metas para acelerar as ações de recuperação
das bacias hidrográficas produtoras de água, seja
por regeneração natural ou por meio dos esforços de
restauração florestal para proteção das nascentes e das
margens dos rios.

O Poder Executivo confirmou que o Ambulatório
Médico de Especialidades (AME) de Amparo será
entregue à comunidade em janeiro. A unidade de saúde
pública atenderá 200,1 mil pessoas/ano do município
e da microrregião que utilizam o SUS, conforme as
reivindicações apresentadas pelo deputado Edmir
Chedid (DEM).
Segundo o parlamentar, o planejamento deste
empreendimento possui 21 fases de construção, sendo que
15 estão concluídas. Até o fim deste mês serão finalizados
os acabamentos em madeira, bem como o forro e as
divisórias em gesso. Na primeira quinzena de dezembro
deverão estar prontas as instalações elétrica e hidráulica
desta unidade de saúde pública.
O AME Amparo está localizado na avenida Dr. Carlos
Burgos, num local considerado estratégico pela facilidade
de acesso da comunidade. “Todo investimento realizado no
local é do governo do Estado, sem nenhuma intervenção da
prefeitura de Amparo. Também caberá ao Poder Executivo
a administração do AME, a exemplo do que ocorre nas
demais do Estado”, disse.
O parlamentar explicou que o AME Amparo será
um centro de diagnóstico de alta resolutividade em
particularidades médicas, que atenderá pacientes da
rede básica de saúde. O intuito é ampliar a oferta de
serviços ambulatoriais especializados na microrregião.
“No local serão feitas consultas ambulatoriais, exames
e diagnósticos, procedimentos terapêuticos e pequenas
cirurgias”, finalizou.
echedid@al.sp.gov.br
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