Prefeito do PV cria programa
“Zera Fila da Saúde”

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), criou
nesta semana o programa “Zera Fila da Saúde”, que vai
beneficiar milhares de barbarenses que necessitam de exames,
consultas e procedimentos, tanto na Atenção Básica como na
Especializada. Coordenado pela Secretaria de Saúde, o programa
tem como meta qualificar todas as ações e procedimentos
oferecidos na rede municipal e apresentar soluções em um prazo
máximo de 24 meses, contribuindo assim para a redução das
demandas.
O programa permite ampliar a ação implantada no início do ano
para reduzir filas históricas de exames e consultas, com
atenção às demandas nas áreas de oftalmologia, cardiologia,
urologia e otorrinolaringologia, e ainda agilizar a
distribuição de medicamentos por meio de farmácias
particulares. Além disso, a Prefeitura vai poder credenciar
empresas habilitadas em fornecer serviços por meio de Carretas
da Saúde, com atendimento de diversas especialidades médicas,

bem como consultas, exames e, se necessário, até cirurgias.
“O Zera Fila é um amplo esforço para qualificar o atendimento
e prestação de serviços da Saúde em nossa cidade. São
parcerias firmadas para um amplo leque de frentes para a
redução de demandas. Até o final de 2017 nos planejamentos
para enfrentar e vencer as filas de exames e mais do que isso,
estamos propondo zerar filas de consultas, tratamentos,
medicamentos, cirurgias. Queremos que todos os procedimentos
estejam devidamente regulados até o final de 24 meses”,
comentou Denis.
O novo modelo de atendimento implantado nos postos médicos –
iniciado na semana passada pela UBS do Jardim São Fernando –
também faz parte do programa “Zera Fila”. Com a mudança no
acolhimento e a busca ativa para consultas e procedimentos,
além da prevenção, os pacientes poderão resolver seus
problemas na própria unidade, o que contribuirá para a redução
da demanda e consequentemente desafogará os atendimentos de
urgência e emergência.
Transformação diária da Saúde
Para a implementação de mais esta medida inovadora e
importante na Saúde, foi necessária uma série de ações de
recuperação e ampliação de toda a infraestrutura do setor
realizada nos últimos anos pela Administração, com reforma e
ampliação da maioria de 75% dos postos médicos, construção de
6 novas unidades, implantação do Novo Centro de
Especialidades, informatização de todo o setor, implantação do
Programa de Saúde da Família, contratação de médicos e troca
de toda a frota de transporte da Saúde.
Fonte: Assessoria de Imprensa – Gab. Prefeito Denis Andia
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Sardelli quer mapeamento das
matas ciliares degradadas

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da
Aseembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) deu
parecer favorável ao Projeto de Lei nº 757/2016, de autoria do
deputado Chico Sardelli (PV), que autoriza o Poder Executivo a
realizar o mapeamento e cadastramento das matas ciliares que
precisam ser recompostas no estado de São Paulo. O projeto
segue nesta quarta-feira (03/05) para a análise da Comissão de
Constituição e Justiça.
Fonte: Assessoria de Imprensa Gab. Dep. Chico Sardelli
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Encontro reúne lideranças
regionais em Santa Bárbara
d´Oeste

O deputado estadual Chico Sardelli (PV), juntamente com o
prefeito de Santa Bárbara d´Oeste, Denis Andia (PV), promovem
amanhã (04/05) um encontro regional de lideranças políticas.
Já está confirmada a presença de representantes de mais de 40
cidades. O evento acontece na Câmara de Santa Bárbara d´Oeste,
a partir das 10h30, com a participação do vice-governador
Márcio França (PSB), do secretário estadual da Cultura, José
Luiz de França Penna (PV), e do deputado federal Mendes Thame
(PV).
Foram convidadas lideranças de toda a região, entre prefeitos,
vice-prefeitos, vereadores, presidentes de partidos e
secretários municipais. O objetivo é a discussão das demandas
dos municípios e o encaminhamento ao governo do Estado por
meio do vice-governador. O secretário Penna deve falar sobre
programações culturais para a região.

Fonte:

Gabiente do Dep. Chico Sardelli

Secretaria Estadual de Comunicação
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Vereador do PV participa de
evento sobre Desenvolvimento
Sustentável

O vereador do Partido Verde de Aparecida/SP – Marcelo
Marcondes, representou o município de Aparecida e o PV no
maior evento sobre Desenvolvimento Sustentável do Brasil, o IV
EMDS – Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento
Sustentável, realizado pela Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae). Como tema central do evento

“Reinventar o financiamento e a governança das cidades”, o
evento foi dividido em diversas salas temáticas e na
participação de Marcelo a proposta da sala temática foi:
“Segurança Hídrica e Saneamento – Financiamento na crise:
enfrentar o desafio dos déficits de acesso ao saneamento
básico em tempos de crise fiscal e restrição do gasto público
– eficiência, equidade, criatividade e parcerias”.
Marcelo abordou os compromissos da gestão pública em utilizar
das expertises para a inovação da gestão, estabelecendo uma
conectividade entre os setores locais (secretarias) para que
se fortaleça o desenvolvimento de ferramentas para o acesso ao
financiamento do saneamento no Brasil.
Sobre o EMDS – Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento

Sustentável
O Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável

(EMDS) é um evento que reúne prefeitas e prefeitos de todo
país, além de ministros, parlamentares, secretários municipais
e estaduais, pesquisadores, estudantes e integrantes de
delegações estrangeiras. A última edição do evento reuniu mais
de nove mil pessoas, um cenário ideal para estabelecer troca
de informações entre os participantes, fortalecer e organizar
as propostas de melhoria e aperfeiçoamento da gestão, a partir
de agendas propositivas de desenvolvimento local sustentável.
Matéria
do
evento:
http://www.emds.fnp.org.br/sala-de-imprensa/item/454-iv-emds-d
ebate-financiamento-para-o-setor-de-saneamento
Fonte: Gabinete do Vereador Marcelo Marcondes
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

