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Debate sobre Orçamento em Prudente:
população da região é mais participativa

Aproximadamente 130
pessoas, número bem
maior que a presença nas

audiências anteriores, ocuparam a
Câmara de Presidente Prudente, na
sexta-feira, para participar do deba-
te sobre o Orçamento estadual
2008. A presidência coube ao
deputado Vitor Sapienza (PPS),
que teve ao seu lado os deputados
Mauro Bragato e Samuel Moreira,
do PSDB, e o vice-presidente da
Câmara, Marcos Vinha. Na
abertura, foram apresentados pela
FGV dados da pesquisa socio-
econômica da região de Prudente.

Mauro Bragato, no papel de
principal liderança política da
região, encerrou a fala dos
parlamentares ressaltando a
importância do debate lembrando
que benfeitorias na área da
Educação e Saúde na região de
Presidente Prudente já foram
implementadas. “O que falta agora
é geração de renda”, finalizou.

Samuel Moreira reforçou que as
audiências são de extrema impor-
tância para a formalização de
demandas. O deputado enfatizou
que a fórmula correta é esta que a
Assembléia está pondo em prática,
com as reivindicações sendo
propostas de forma regionalizada.

A exemplo do que ocorreu nas
audiências realizadas na semana
passada, os representantes da Asso-
ciação dos Professores Aposen-
tados do Magistério Público do
Estado de São Paulo (Apampesp)
compareceram em peso e realiza-
ram discursos inflamados. A apo-
sentada Marinês Sack discursou
em defesa da Educação e foi muito
aplaudida. Mara Macedo, supervi-
sora de ensino, pediu mais verbas
para a área e afirmou que é preciso
“sair do palanque para a prática”.

O vereador José Rocha Sobrinho,
de Presidente Prudente, indicou a
necessidade da recuperação do
Balneário da Amizade, rede de
esgoto no Parque Imperial, ações
na área de assistência social e
programa de preservação de
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nascentes. Braz Albertini,
presidente da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do
Estado de São Paulo. quer mais
investimentos para a agricultura
familiar. “Sem recursos, as famílias
estão arrendando terras para o
cultivo de cana.” O agrônomo
Cláudio Miura, presidente do
Conselho de Desenvolvimento
Rural, priorizou verbas para os
programas estaduais Melhor
Caminho e Microbacias, além de
recursos para a Casa de
Agricultura. Luiz Gato destacou a
importância da despoluição do rio
Tietê, estendendo até a região de
Prudente projeto de recuperação já
implementado na Capital.
Em defesa do Iamspe, se
pronunciou Luiz da Silva Filho,
coordenador regional do instituto.

Mauro Bragato, líder
político da região, diz
que Oeste precisa de
geração de renda

Deputados Mauro Bragato (esq.) e Samuel Moreira (dir.) participaram da audiência
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Pedro Tobias prestigia audiência pública
sobre Orçamento em Bauru
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Odeputado Pedro Tobias
participou, na quinta-feira,

na Câmara de Vereadores de
Bauru, da quarta audiência
pública realizada pela Comissão
de Finanças e Orçamento da
Assembléia Legislativa de São
Paulo, presidida pelo deputado
Bruno Covas. O evento serviu
para debater o orçamento
estadual 2008, com
apresentação de sugestões para
elaboração de emendas à peça
orçamentária.

Aproveitando as presenças
dos deputados Enio Tatto (PT)
e Vitor Sapienza (PPS),
membros da Comissão, Pedro
Tobias criticou a discussão
partidária que houve nos
últimos anos durante as
audiências regionais. “Esses
eventos se transformaram em
palanques eleitorais. Precisamos

ser coerentes e os debates devem
ficar em torno das propostas
regionais”, cobrou o deputado
tucano diante de um plenário
lotado de lideranças de Bauru e
região.

Durante o evento, Pedro
Tobias lembrou ainda que
grande parte das reivindicações
apresentadas anteriormente
foram atendidas pelo Governo
do Estado. “O governador José
Serra autorizou a construção de
duas unidades da Fatec em
Bauru e Lins; está ajudando
financeiramente às Santas Casas
e lançou o programa de
recuperação de estradas
vicinais”, lembrou o deputado
anfitrião.

Encerrando seu discurso,
Pedro Tobias entregou ao
presidente da Comissão de
Finanças, deputado Bruno

Covas, documento contendo as
demandas da região. Entre as
principais reivindicações estão a
conclusão do aeroporto Bauru-
Arealva “Moussa Tobias” para
transformá-lo em terminal de
cargas; a duplicação e melhorias
na rodovia SP-321, que dá
acesso ao Aeroporto;
implantação de Parque
Tecnológico em Lins; a
construção de um Laboratório de
Análise do Solo em Bauru para
incentivar o agronegócio de toda
a região; a duplicação da rodovia
Bauru-Ibitinga; a duplicação da
rodovia Jaú-Araraquara, a
ampliação do programa Água
Limpa nos municípios da região
e a liberação de mais recursos
para a implementação de
projetos turísticos na região,
aproveitando o potencial da
hidrovia Tietê-Paraná.
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Deputada é mediadora em
seminário sobre transporte

Segurança Nas Rodovias Paulistas”. Esse foi o tema
do primeiro painel de discussão no Seminário Paulista

do Transporte Rodoviário de Cargas, realizado na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo. A líder da bancada do
PSDB, deputada Maria Lúcia Amary, mediou o debate. Maria
Lúcia ficou impressionada com os números apresentados
durante o evento. “O prejuízo com roubo de cargas é muito
grande! Esse tipo de delito precisa ser contido com rigidez,
não só em relação a quem pratica o assalto, mas também
com os receptadores.”

O nosso Governo Serra arregaçou as mangas e lançou um programa nota 10 que é a
recuperação de estradas vicinais (Pró-Vicinais). Será importante, principalmente, para

minha região, onde as estradas estão acabadas.
João Flores - PSDB São José do Rio Peto

OPINIÃO TUCANA !

Samuel Moreira
debate
saneamento

O painel “O PAC e Recursos
para Saneamento” encerrou, na
sexta-feira, a Semana do
Saneamento Ambiental na
Assembléia. O deputado Samuel
Moreira foi um dos debatedores,
questionando representantes do
Governo Federal.

Para saneamento, o PAC
prevê aplicação de R$ 40 bilhões,
até 2010, em obras que incluem
urbanização de favelas e manejo
de resíduos sólidos. Samuel
Moreira destacou a importância
de se discutir, também, uma
política que discipline e controle
o uso e ocupação do solo.

Na quinta-feira, o deputado
participou de um bate-papo com
integrantes do Núcleo de
Saneamento Básico do PSDB.
Samuel deu explicações sobre o
Projeto de Lei Complementar
48/2007, que prevê a criação da
Agência Reguladora de
Saneamento Básico e Energia do
Estado de São Paulo (Arsesp). O
PLC tramita na Assembléia e
recebeu 189 emendas.

“

Caramez participa da Frente
Parlamentar da Citricultura

Falando na reunião inaugural da Frente Parlamentar da
Citricultura, o deputado João Caramez lembrou que na

recente audiência pública da Comissão de Agricultura e
Abastecimento, propôs a adoção de medidas para que os
citricultores possam se utilizar dos créditos de ICMS para
financiar a erradicação de plantações infectadas pelo “greening”,
doença que ameaça os laranjais paulistas. “Estamos juntos na luta
em apoio a esse importante setor da economia de São Paulo e do
Brasil”, afirmou Caramez.
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10h00 Evento:
Local:

14h00 Evento:
Local:

Local:

O Presidente participa da Gravação do Programa "Opinião Nacional" na TV Cultura
TV Cultura

Visita monitorada dos alunos do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas - FGV
Plenário Juscelino Kubitschek

Auditório Franco Montoro

10h30 Evento:
Local:

Reunião da Frente Parlamentar do Cooperativismo Paulista
Plenário José Bonifácio

13h30 Evento:

Local:

14h30 Evento:

Local:

15h00 Evento:
Local:

19h00 Evento:

CPI da Eletropaulo. Objeto: 1- Apreciação de Requerimento nº 6/07 de autoria do
Dep. Carlinho Almeida com a finalidade de convocar o Senhor Erasmo Dias à época da aprovação do
Programa Estadual de Privatização (PDE), que possibilitou a privatização da Eletropaulo , e que nessa
ocasião fez denúncias à imprensa sobre a lisura do processo de aprovação do PED para, na qualidade
de testemunha, e sob a pena de condução coercitiva, comparecer à reunão a ser agendada. 2- Temas
de interesse da CPI

Plenário Dom Pedro I

Reunião Ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento. Objeto: apreciação de
pauta com 40 itens

Plenário Tiradentes

O presidente participa do Colégio de Líderes
Salão Nobre da Presidência

Lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
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> PL 1.269/07 – Célia Leão - PSDB
Dispõe sobre a criação do programa Lixo Zero, Arquitetura Sustentável, Engergia Renovável, no
âmbito do Estado de São Paulo.

Proposituras


