EDUARDO JORGE
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, mais conhecido como Eduardo Jorge, tem 64 anos e é
filho de paraibana e baiano. Nascido em Salvador/Bahia, passou a infância e a juventude em
João Pessoa.
Médico sanitarista, foi Deputado Federal Constituinte e teve participação decisiva na legislação
constitucional na área da seguridade social (Saúde, Previdência e Assistência Social). Foi
Deputado Estadual (1983/86) e Federal (1987/2003), Secretário Municipal da Saúde de São
Paulo em 1989/90 e em 2001/2002 e Secretário Municipal do Meio Ambiente (2005/2012). Foi
um dos criadores da legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), é autor da lei que
regulamenta o Planejamento Familiar no Brasil (Lei nº 9263/96) e da Lei dos Medicamentos
Genéricos (Lei nº 9787/99).

-------------------------------------------------------------------------------------------GILBERTO NATALINI
Desde jovem descobriu na política um instrumento poderoso de conquista da felicidade
coletiva. Entrou na Escola Paulista de Medicina/UNIFESP, no pior momento da ditadura no
Brasil. Se envolveu com as lutas estudantis e populares pela Democracia.
Criou um voluntariado médico no Cangaíba há 38 anos, onde atende até hoje. Fundador da
AMERIAMSPE, foi diretor do Sindicato dos Médicos. É médico cirurgião concursado da
Prefeitura de SP. Presidiu o Conselho Estadual e Nacional dos Secretários Municipais de
Saúde. Foi Secretário de Participação e Parceria de São Paulo.
Há décadas atua nas causas ambientais, presidindo a rede de Cidades Saudáveis das
Américas, realizando há anos a Conferência P+L e Mudanças Climáticas, que resultou na
aprovação de diversas leis ambientais para a cidade de São Paulo e presidindo, entre outras, a
Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, por 3 vezes.
Atualmente é vereador de São Paulo e está em seu 4º mandato. Apresentou 248 projetos de lei
e aprovou 116 leis. Tem 97% de presença em plenário. É presidente da Comissão da Verdade
de São Paulo.
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