
Frente das Hidrovias, coordenada pelo
deputado João Caramez, entrega relatório

AFrente Parlamentar das
Hidrovias entregou aos
secretários de Energia,

Transportes, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e Saneamento o
relatório com levantamento comple-
to da situação da hidrovia Tietê-
Paraná e propostas para dinamizar
esse importante modal de transpor-
te. Abrindo o evento o presidente
da Assembléia, deputado Vaz de
Lima, elogiou o trabalho da Frente.
“Graças ao empenho do deputado
João Caramez, a Frente Parlamen-
tar das Hidrovias trouxe a universi-
dade para dentro do Legislativo
paulista, através da FIA e do IPT,
além de reunir no mesmo trabalho
técnicos da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários,
Federação das Indústrias, sindicato
de trabalhadores e a Associação
Paulista dos Municípios”.

João Caramez, por sua vez,
afirmou que a Frente é um
instrumento legítimo da sociedade
e do Parlamento. “É através dela
que podemos sentir e responder aos

anseios da sociedade. O relatório
contém diagnósticos e propostas
concretas que podem fazer com
que a hidrovia Tietê-Paraná
cumpra importante papel no
escoamento da produção dessa
região responsável pela maior
parcela do PIB nacional”, disse.

O relatório foi apresentado pelo
relator da Frente, Ricardo Luiz
Camargo, da Fundação Instituto
de Administração da USP – FIA.

Caramez lembrou que o
trabalho já produz resultados,
como a alteração da Medida
Provisória que restringia aos donos
de carga a permissão para construir
terminais ao longo das hidrovias. A
restrição caiu e agora a possibilida-
de fica aberta a todas as empresas
que queiram investir no setor.

Enfatizando que o trabalho da
Frente não se encerra com o
relatório, Caramez afirmou que
continuará acompanhando todo o
processo até a implantação das
sugestões contidas no documento,
sintetizadas em seis pontos:
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. Necessidade de maior eficiência
sistêmica num ambiente de
competitividade global;

Necessidade de mudança da
matriz de transporte;

Crescente pressão social para
um transporte mais seguro e limpo;

Existência de gargalos físicos de
regulação, ambientais e tributários;

Insuficiência de recursos
orçamentários para o setor;

Organização do setor
hidroviário do Estado e
fortalecimento de seu órgão gestor.

Estiveram presentes a secretária
de Saneamento e Energia, Dilma
Seli Pena, os secretários adjuntos
de Meio Ambiente, Pedro Ubiratan
Escorel de Azevedo, dos
Transportes, Reinaldo Rodrigues
de Campos, representantes da
Secretaria de Desenvolvimento, da
FIA, do Departamento
Hidroviário da Secretaria dos
Transportes e do 8º. Distrito Naval,
além de empresários, técnicos e
outros profissionais de setores
ligados ao transporte.
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O deputado João Caramez entrega o relatório da Frente Parlamentar das Hidrovias ao secretário-adjunto do Meio Ambiente, Pedro Ubiratan
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Deputado Capez sugere medidas ao secretário
da Segurança contra festas rave
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Odeputado estadual e
presidente da Comissão de

Constituição e Justiça da
Assembléia, Fernando Capez,
encaminhou ofícios ao secretário
de Estado da Segurança Pública,
Ronaldo Marzagão, e ao
delegado-geral da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, Maurício
José Lemos Freire, sugerindo
providências a serem tomadas
referentes a festas de longa
duração, conhecidas como
Além disso, ele também está
apresentando projeto de Lei que
trata do assunto.

Para o parlamentar, os
organizadores e proprietários de
locais onde são realizadas festas
nas quais fique comprovado o uso

rave.

de entorpecentes por parte dos
freqüentadores devem responder
pela figura típica prevista na Lei
nº 11.343/2006, ou seja, devem
ser presos em flagrante e
processados por crime equiparado
ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Capez destacou que quem
tem a propriedade, posse,
administração, guarda ou
vigilância de local utilizado para
festa em que haja o tráfico ilícito
de drogas deve responder com as
mesmas penas previstas para os
traficantes, que variam de cinco a
quinze anos de reclusão. “Eu diria
que sem os entorpecentes não
haveria grande parte da razão
para a maioria dos adolescentes
que freqüentam estas festas. É

uma forma inescrupulosa e
covarde da exploração
econômica da desgraça alheia”,
afirmou Capez.

Parlamentar envia ofícios ao secretário Ronaldo Marzagão e ao delegado-geral
da Polícia Civil sugerindo medidas a serem adotadas em festas de longa duração
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Icapara, de Iguape, agradece deputado
Samuel Moreira por conquistas para a região

Em reconhecimento ao
trabalho e

comprometimento do deputado
Samuel Moreira com o
desenvolvimento do Vale do
Ribeira, a Associação Tradição
e Arte Caiçara da Região do
Icapara (Atac), bairro do
município de Iguape, aprovou
Moção de Congratulações e
Agradecimento ao parlamentar.

O documento destaca o
compromisso de Samuel com as
reivindicações do bairro e o
empenho do deputado na
Assembléia Legislativa e junto
ao governo do Estado “na busca
de soluções pontuais e globais
para velhos problemas dos

diferentes municípios do Vale
do Ribeira”.

Os moradores lembram da
visita do governador José Serra
a Registro, em 5 de outubro,
articulada pelo deputado, e o
programa de obras e serviços
anunciados. Serra apresentou
as Ações para o Desenvolvi-
mento do Vale do Ribeira, que
incluem investimentos de R$
220 milhões em saúde,
educação, saneamento,
habitação, transportes,
agricultura, assentamento e
segurança pública.

Na Moção, a Associação
ressalta a atuação de Samuel
Moreira, “especialmente pela

conquista da liberação de
recursos financeiros para
recapeamento de 3,9
quilômetros da Estrada
Municipal Vereador Manoel
Alves da Silva, no trecho
Iguape/Toca do Bugio,
pavimentação de 8 quilômetros
no trecho Icapara/Barra do
Ribeira e obras de reforma e
cobertura da quadra de esportes
da Escola Estadual Professora
Elvira Silva, no Icapara”.

Essas conquistas são frutos
de solicitações feitas pelo
deputado Samuel Moreira ao
governo do Estado. Em
agosto, Samuel Moreira fez
uma visita ao bairro.

Prefeito de Ariranha visita Bruno Covas

Oprefeito da cidade de Ariranha, Joalmir
Roberto Barboza, esteve na semana

passada no gabinete do deputado Bruno Covas,
acompanhado do presidente da Câmara da
cidade, Fausto Júnior Stopa.

Barboza foi pedir ao parlamentar que
interceda junto ao governo do Estado visando a
liberação de verbas para realizar melhorias no

município. Os recursos, caso sejam conseguidos,
serão utilizados, principalmente, em obras de
infra-estrutura.

Durante o encontro, o prefeito Joalmir disse
que reuniria as sugestões de emendas da região,
e as levaria à audiência pública do Orçamento
2008, marcada para quinta-feira, dia 8, na
Câmara Municipal de São José do Rio Preto.

www.al.sp.gov.br

Objetivo do encontro foi pedir ajuda do parlamentar na liberação de verbas do governo
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Agenda Assembléia
www.al.sp.gov.br

10h00 Evento:

Local:

11h00 Evento:
Local:

12h00 Evento:
Local:

14h00 Evento:

Local:

15h00 Evento:

Local:

17h30 Evento:

Local:

Reunião dos assessores dos deputados signatários da Frente Parlamentar em Apoio
ao Empreendedorismo Social

Plenário José Bonifácio

CPI da Perda da Receita na Arrecadação Tributária do Estado
Plenário Tiradentes

Culto Evangélico
Plenário José Bonifácio

Reunião Ordinária da Comissão de Serviços e Obras Públicas. Objeto: deliberação de
pauta com 12 itens

Plenário Dom Pedro I

Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e Pecuária. Objeto: deliberação de
pauta com 02 requerimentos

Auditório Teotônio Vilela

O Presidente participa da Abertura do 1.º Salão Nacional do Jornalista Escritor a
convite da ABI - Associação Brasileira de Imprensa

Memorial da América Latina

Evento:

Local:

CPI da Remuneração dos Serviços Médico-Hospitalares, com o objetivo de discutir sobre os
requerimentos apresentados, bem como revisão dos trabalhos já realizados e planejamento das ações
futuras

Plenário Dom Pedro I

O que acontece - 14 de novembro

Proposituras

> PL 1.329/07 – Fernando Capez - PSDB

Dispõe sobre a proibição da comercialização de
bebidas alcoólicas nas festas denominada
“raves” no Estado de São Paulo.

>PL 1334/07 – Fernando Capez - PSDB
Regulamenta no âmbito do Estado de São Paulo as
saídas temporárias previstas na Lei de Execução
Penal.


