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Nova diretoria da Famema cumpre agenda de reuniões
com lideranças políticas e empresariais
A diretoria da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), gestão 2017/2021,
vem cumprindo intensa agenda de compromissos envolvendo encontros e reuniões
com lideranças políticas e empresariais. Nas pautas diversos temas relacionados à
Instituição.
Os novos diretores da Famema, Prof. Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz
(Diretor Geral) e Prof. Dr. José Augusto Sgarbi (Vice-Diretor Geral) iniciaram os
contatos já no período eleitoral. Após o resultado das eleições na Famema, mesmo
antes da posse em maio, intensificaram as agendas.

Nos últimos dias, audiências e encontros com o Governador do Estado,
Geraldo Alckmin, com os deputados estaduais, Abelardo Camarinha e Pedro Tobias, e
a realização do 1º Encontro de Prefeitos e Secretários de Saúde na Famema,
efetivaram os processos de reestruturação e revitalização da Instituição.
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Nesta etapa de reuniões e conversações com as lideranças políticas e
empresariais, importante destacar a intercessão do Prefeito de Marília, Daniel Alonso,
do Diretor Presidente do CIESP Alta Paulista, Chikao Nishimura, do Presidente e do
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Marília, vereadores Wilson Damasceno e
Marcos Rezende, do Subsecretário da Casa Civil, Murilo Macedo e do Diretor
Regional do Escritório da Casa Civil, Vicente Morais Júnior.
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Prefeitos e vereadores dos municípios da região de Marília e secretários
municipais de saúde também foram ouvidos com o objetivo de redefinir parcerias com
a Famema.

Os prefeitos e secretários municipais que participaram do encontro na Famema
avaliaram a iniciativa como positiva. Outras demandas são discutidas para englobar
relação de propostas em conjunto para contemplar o Complexo Famema e os
municípios da região na área da saúde do DRS IX (Departamento Regional de Saúde).
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Governador Geraldo Alckmin

Diretores da Famema mantiveram longo contato com o Governador Geraldo
Alckmin durante sua visita a Marília. Após desembarcar e ser recepcionado por
autoridades locais e regionais, Alckmin recebeu dos diretores da Instituição uma
camiseta da campanha “Famema é saúde para todos”. O governador elogiou a
iniciativa da Famema na realização do 1º Encontro de Prefeitos e Secretários de
Saúde. “Esse encontro foi muito importante para a revitalização dos compromissos da
área da saúde entre a Famema e os municípios. A Famema é referência para diversas
especialidades. Essa aproximação fortalece a Famema e a população dos municípios
atendidos”, destacou o Governador Alckmin.
Após os cumprir a programação de compromissos em Marília, Alckmin abriu
espaço na sua agenda para receber os diretores da Famema. O Diretor Geral, Prof.
Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz, o Vice-Diretor, Prof. Dr. José Augusto Sgarbi e a
Superintendente do HCFAMEMA, Dra. Paloma Libanio Nunes, traçaram ações
importantes referentes à Instituição e que precisam de ajustes. Como exemplo, foram
citados os orçamentos da Famema e HCFAMEMA. Por diversas vezes, o governador
anotou as informações e orientou que o projeto de ajustes seja enviado à sua
assessoria para que possa ser reestruturado. Ofício com os apontamentos
necessários para ajustes na Instituição já foi enviado pela diretoria da Famema às
Secretarias de Governo.
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