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DA ASSESSORIA DO  DEPUTADO MURILO FELIX

O deputado Murilo Felix (PODE) protocolou, nesta 
segunda-feira (1/3), um projeto de lei que institui o 
Programa Estadual de Apoio às Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Startups.

Se a proposta avançar e for aprovada pela Assembleia 
Legislat iva do Estado de São Paulo (Alesp), o 
Poder Executivo poderá estabelecer incentivos de 
competição e mecanismos de desburocratização 
para o aprimoramento das atividades por meio do 
Desenvolve SP. “Os incentivos e a desburocratização 

serão decisivos agora e no pós-pandemia”, argumentou.
O parlamentar lembra que, em decorrência das 

medidas de prevenção contra a Covid-19, muitos 
estabelecimentos comerciais estão passando por sérias 
dificuldades financeiras, daí a importância das medidas 
de fomento econômico.

“São Paulo, uma potência econômica que responde por 
32% do PIB Nacional, precisa neste momento difícil criar 
condições que estimulem os empreendedores de pequeno 
porte a não apenas aumentar a produção, mas sobretudo 
a qualidade dos seus produtos e serviços, tornandos mais 
competitivos no mercado interno e externo”, completou.

As matérias da seção Atividade Parlamentar são de inteira responsabilidade dos parlamentares e de suas assessorias de imprensa. 
São devidamente assinadas e não refletem, necessariamente, a opinião institucional da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Programa de apoio às micro e pequenas empresas e startups
 

PROJETO

Fo
to

 d
a 

as
se

ss
or

ia
 p

ar
la

m
en

ta
r

ATIVIDADE PARLAMENTAR

Deputado quer criação de conselho para deliberar sobre novas penitenciárias

Parlamentar vistoria HC 
e dez novos leitos de UTI

DA ASSESSORIA DO DEPUTADO VINICIUS CAMARINHA

Um reforço importante no enfrentamento dos casos 
graves da covid-19 será colocado em prática ainda 
nesta semana: os 10 novos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas de Marília. 
A ampliação dos leitos para atendimento à epidemia do 
coronavírus foi uma conquista do deputado Vinicius 
Camarinha (PSB) junto ao governo do estado. 

“Em janeiro, quando recebemos o governador João Doria 
para a cerimônia de início da vacinação da CoronaVac, 
juntos aos funcionários do HC, entregamos pessoalmente 
o ofício com o pedido dos leitos e a confirmação veio dias 
depois em uma audiência com o secretário de estado de 
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi”, disse Vinicius.

Camarinha, acompanhado da superintendente do 
complexo HC/Famema, a médica Paloma Libânio, esteve 
na manhã deste sábado (27/2) para conhecer a estrutura 
montada na instalação desses 10 novos leitos. Com a 
ampliação, o HC passará a contar com 40 vagas de UTI.

“Estamos na pior fase da pandemia, com UTIs lotadas e 
alas de casos mais leves, e todo investimento é bem-vindo, 
para mitigar os efeitos da covid-19. É uma doença que não 
escolhe a vítima e vem causando a morte de pessoas jovens e 
até sem comorbidades. Não mediremos esforços para buscar 
novos investimentos para o enfrentamento da pandemia do 
coronavírus e salvarmos vidas”, destacou o parlamentar. 

De acordo com Paloma Libânio, os novos leitos serão 
importantes para o atendimento dos 62 municípios da região 
vinculados à Direção Regional de Saúde. “Nesse momento tão 
delicado por qual estamos passando, com a taxa de ocupação 
elevada, sendo o HC de referência regional, esse apoio do 
deputado Vinicius é fundamental, salientou a médica.

Municípios pedem retomada das 
discussões sobre APA Cantareira

DA ASSESSORIA DO DEPUTADO EDMIR CHEDID

Os representantes dos municípios inseridos no Plano 
de Manejo da Área de Proteção Ambiental – APA 
Sistema Cantareira –, instituído pelo Decreto 65.244, 
elaboraram um documento ao governo estadual 
solicitando a retomada urgente das discussões diante 
dos prejuízos provocados em Atibaia, Bragança 
Paulista, Joanópolis, Mairiporã, Nazaré Paulista, 
Piracaia e Vargem.

O material é resultado de reunião promovida pelo 
deputado Edmir Chedid (DEM), em Bragança Paulista, 
com prefeitos, vice-prefeitos, secretários e diretores 
municipais, que demonstraram preocupação com as 
medidas restritivas impostas pelo Decreto 65.244. 
“Esses representantes estão bastante preocupados 
com a medida e seus impactos sobre a economia”, 
ressaltou o parlamentar.

O documento af irma que o Plano de Manejo 
gera impactos negativos nas formas que envolvem 
o uso e a ocupação do solo dos municípios, assim 
como na implantação e ampliação de atividades e 
de empreendimentos imobiliários. “A intenção é 
que o governo estadual possa ouvir as propostas a 
fim de amenizar a preocupação e os problemas aos 
municípios”, complementou.

Edmir Chedid declarou ainda que, de acordo com os 
representantes dos municípios, a suspensão imediata do 
Decreto 65.244 será a única alternativa ao agravamento 
da crise econômico-financeira que se instalou na Região 
Bragantina. “O decreto estadual chega a inviabilizar 
inclusive os empreendimentos imobiliários em processo 
de aprovação nos municípios”, disse. Vinicius Camarinha (2º à dir.)
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Edmir Chedid (3º à dir.)
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Homenagem à memória 
de policial militar em Olímpia

DA ASSESSORIA DA DEPUTADA ADRIANA BORGO

Na sexta-feira (5/3) será entregue oficialmente a 
Praça Leonel Almeida de Carvalho, no bairro Quinta 
das Aroeiras, em Olímpia. O local foi estruturado com 
bancos, paisagismo, iluminação de LED, academia ao 
ar livre e playground para oferecer lazer às famílias 
do entorno. Essas melhorias foram possíveis graças 
à destinação de emenda parlamentar da deputada 
Adriana Borgo.

A parlamentar  aproveitou para homenagear 
o policia l militar rodoviário Leonel Almeida de 
Carvalho, que dará nome à praça, em reconhecimento 
aos bons serviços prestados à sociedade, como policial 
rodoviário e, principalmente, como ser humano que 
era, de acordo com muitos relatos de seus amigos, 
familiares e colegas de trabalho. 

Leonel faleceu enquanto realizava seu trabalho, 
durante tentativa de impedir a fuga de criminosos 
após assalto, interrompendo precocemente sua vida e 
o sonho de servir à sociedade como policial militar.

Leonel era de Olímpia, morava com a mulher na 
cidade, mas trabalhava na base de Sorocaba/SP. Nos 
últimos meses tinha sido deslocado para atuar na 
Operação Verão em Santos/SP. 

“Foi uma bela forma que encontrei de permitir 
que o herói da Polícia Militar Rodoviária, Leonel, 
tenha eternizado o seu legado a serviço da sociedade. 
Essa praça representa o cumprimento dessa missão 
e desejo de todo coração que ela seja muito útil para 
a população da minha querida Olímpia” disse a 
deputada Adriana Borgo

Adriana Borgo
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DA ASSESSORIA DO DEPUTADO EDSON GIRIBONI

O deputado Edson Giriboni (PV) apresentou um 
projeto de lei propondo a criação de um Conselho, 
formado por representantes do estado e dos municípios, 
para deliberar sobre a implantação de penitenciárias 
no Estado de São Paulo. O objetivo é que a decisão pela 
instalação de presídios seja feita de forma negociável, 
técnica, e não imposta, como acontece há muitos anos, 

“acredito que dessa forma evitaremos que se repita o 
que aconteceu com Itapetininga recentemente”, disse, 
referindo-se ao projeto para construção de um complexo 
penitenciário para 3.500 detentos no município. A notícia, 
publicada no Diário Oficial. caiu como uma bomba 
na cidade. O deputado, que é da cidade, encaminhou 
um ofício ao governador, classificando o projeto como 
nefasto para o município. Dias depois, o governo, por 
meio do vice-governador Rodrigo Garcia, descartou 

a construção dos novos presídios em Itapetininga.
Não é a primeira vez que Giriboni precisa atuar para 

impedir que sejam construídas mais penitenciárias na sua 
cidade natal.  Em 2009, no governo Serra, o parlamentar 
conseguiu barrar a iniciativa. O parlamentar argumenta 
que Itapetininga já contribui com o sistema prisional, “a 
cidade já assenta dois grandes presídios, que abrigam os 
presos em regime fechado, um no regime semiaberto, e 
uma unidade da Fundação Casa”.
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