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Mairinque e Joanópolis receberão 
kits da Defesa Civil

Prefeitura de Mairinque



Núcleo de Violência e Desaparecidos presta 
apoio jurídico e psicológico a vítimas 

e seus familiares

CHAMA NO ZAP (11) 9 4043-8979

 A semana foi bem corrida e tivemos 
muitas boas notícias, uma delas foi a libe-
ração de recursos para a compra de equi-
pamentos essenciais às atividades da 
Defesa Civil dos municípios de Joanópolis 
e  Mairinque. 
 Gratidão em saber que as nossas 
indicações foram atendidas. 

Trabalhando por SP

Alexandre Santa Casa Vereador de Joanópolis

CAMPOS DO JORDÃO
 Importante liderança na região, 
Maria Joaquina esteve conosco para 
trazer demandas deste município que 
atrai tantos turistas, principalmente nesta 
época do ano.

DENUNCIE
LIGUE 180

 Os kits são compostos por equipa-
mentos básicos para o trabalho da Defesa 
Civil, como itens para vistorias, ações de 
socorro, assistência e restabelecimento 
de serviços essenciais. 
 Nosso mandato segue trabalhando 
por melhorias para todo o estado de São 
Paulo.



Mandato apoia trabalhadores nas indústrias do papel

 O encontro com o amigo Eduardo 
Henrique Neves, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Papel, Papelão e Cortiça em Guarulhos, 
Arujá e Itaquá e o vice dele, Vanderlei 
Sanches foi importante para conhecer as 
principais demandas do setor que enfren-
ta dificuldades nesse período de pan-
demia e vem demitindo muitos tra-
balhadores.

 Nosso mandato reafirmou o compro-
misso de somar esforços e buscar ajuda.  
 Faremos reuniões com presidentes 
dos sindicatos de outros municípios para 
alinharmos propostas que contemplem 
toda a categoria.

#EmpregoParaTodos



Vereadores de São Manuel rejeitam 
projeto de subsídio à empresa de ônibus
 Nosso mandato apresentou ofício à 
Câmara Municipal de São Manuel para-
benizando sete vereadores que rejei- 
taram, em sessão extraordinária no dia 
25 de junho, o Projeto de Lei 33/2021 
que concede subsídio financeiro no valor 
de R$ 311 mil à empresa Expresso Fênix 
Viação para compensar supostos pre-
juízos por conta da pandemia da 
Covid19. 
 E mais, o PL ainda previa con-
cessão de subsídio mensal à empresa 
sem limite de teto sob alegação de riscos 
à continuidade da prestação do serviço 
de transporte público no município.
 No entanto, as informações insis-
tentemente solicitadas pelos vereadores 
não foram prestadas. 

De forma sábia e sensata, os ve- 
readores André Moscatelli (AVANTE), 
Hionita Peres (PSB), Jacó Ferreira dos 
Santos (PDT), Kleber Benvindo (REPU- 
BLICANOS), Ricardo Motorista (PSDB), 
Paulo Zaparolli (PSD) e Prof. Ailton 
Morrão (PSD), votaram contra o projeto 
de lei e recebem o nosso apoio.



youtube.com/marcionakashimaoficial

a c o m p a n h e  m e u  c a n a l  N O  Y O U T U B E

O DEVER DA ESPERANÇA 
 Recebi na Assembleia Legislativa 
representantes da Frente Ciro Gomes 
Guarulhos que me trouxeram o livro “O 
Dever da Esperança”. 
 O movimento tem feito um impor-
tante trabalho de diálogo com a socie-
dade apresentando o projeto nacional do 
PDT, representado por Ciro.

SALESÓPOLIS
 
 Nosso mandato destinou recursos 
de R$ 100 mil para custeio da saúde de 
Salesópolis. 
 É dinheiro na conta para ajudar a 
população neste período de pandemia. 
 Comigo na foto estão os vereadores 
Lourenço Junior e Rebecca Barbosa.



ANALÂNDIA 

  Vereadores de Analândia estiveram 
conosco nesta semana para agradecer 
os recursos destinados por meio de 
emenda parlamentar à saúde do mu-
nicípio.

CAMPO LIMPO PAULISTA 
 
 A população de Campo Limpo Pau-
lista recebeu R$ 100 mil para custeio da 
saúde. 
 Nesta semana o vereador Adriano 
Benedetti (PDT) também nos trouxe 
novas demandas de infraestrutura.

GUARUJÁ
 
 Encontro com importantes lide- 
ranças do PDT para discutir as necessi-
dades do município. 

NAZARÉ PAULISTA

 Estive com o prefeito de Nazaré 
Paulista, Murilo Pinheiro para discutir as 
demandas do município, sobretudo na 
área da saúde.
 Nosso mandato destinou recursos 
de R$ 100 mil para ajudar nas ações de 
enfrentamento à pandemia da Covid19.

@marcionakashima
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