
Secretaria de Agricultura libera mais de
R$ 4 milhões para municípios da Amvapa

Osecretário de Estado de
Agricultura e
Abastecimento, João

Sampaio Filho, deu uma boa
notícia aos prefeitos da
Associação dos Municípios do
Vale do Paranapanema
(Amvapa), durante audiência
realizada na Secretaria, na
semana passada. Todas as
cidades integrantes da entidade
receberão, por intermédio do
programa Melhor Caminho,
verbas para a conservação de
suas estradas rurais, num total
previsto de mais de R$ 4 milhões.

O deputado João Caramez,
que agendou a audiência, foi
testemunha da surpresa dos
prefeitos com a notícia, já que o
encontro estava previsto apenas
para que cada administrador
informasse ao secretário as
necessidades das suas cidades na
área da agricultura. “É claro que
estamos todos satisfeitos com essa
surpresa e mais uma vez a
iniciativa do governo, por meio da

Secretaria, vem comprovar a
competência e o dinamismo do
governador José Serra em atender
tão rapidamente os anseios dos
municípios paulistas”, confirmou
o parlamentar tucano.

Para o presidente da Amvapa,
o prefeito de Fartura, José da
Costa, a destinação destes
recursos será muito bem-vinda
para as cidades do Vale do
Paranapanema. “Nossos
municípios possuem carências
específicas por serem muito
pequenos e a conservação dessas
estradas rurais é de fundamental
importância para o nosso
desenvolvimento”, afirmou.

O programa Melhor Caminho,
criado há dez anos pelo governo
paulista, tem o objetivo de conser-
var as estradas rurais de forma a
preservar os recursos naturais,
especialmente a água e o solo,
prevenindo e controlando a
erosão, além de garantir aos pro-
dutores rurais o transporte seguro
dos insumos e safras agrícolas,
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estimulando a produção.
Cada prefeito informou ainda

ao secretário as necessidades
específicas de cada cidade.
Foram pedidos, entre outras
coisas, diversos implementos
agrícolas, como tratores,
máquinas plantadeiras, arados e
grades, além de apoio na
construção de pontes e tanques
de resfriamento para leite.

Angatuba foi contemplada com a
recuperação de 5,2 quilômetros,
orçados em R$ 328.950,00; Barão
de Antonina, com 5,1 km (R$
331.530,73); Coronel Macedo, com
4,5 km (R$ 321.975,63); Fatura:
4,45 km (R$ 310.772,64); Itaberá: 5
km (R$ 481.400,32); Itaí: 5,2 km (R$
317.911,36); Itaporanga: 5,5 km (R$
332.323,16); Paranapanema: 6,2 km
(R$ 370.244,66); Piraju: 5,7 km
(352.228,37); Riversul: 4,5 km
(309.499,12); Sarutaiá: 6 km (R$
377.602,93); Taguaí: 4,8 km (R$
328.392,00); Taquarituba: 5,35 km
(R$ 327.190,09) e Tejupá: 4,6 km
(R$ 331.414,70).
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Audiência com João Sampaio foi viabilizada pelo deputado João Caramez
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Projeto da deputada Maria Lúcia Amary amplia
reserva de moradias para as Guardas Municipais

Odeputado Samuel Moreira
protocolou na Assembléia

Legislativa pedido de criação da
Frente Parlamentar para
Acompanhamento do Projeto
Porto Brasil, em Peruíbe. O
empreendimento, anunciado no
fim de outubro pelo empresário
Eike Batista, do Grupo EBX,
pretende implantar um
complexo portuário com
capacidade de movimentação de
carga de 50 milhões de
toneladas por ano, cerca de 60%
do volume projetado para o
Porto de Santos em 2007.

De acordo com o empresário,
o projeto deve ocupar área de 53
milhões de metros quadrados,

recém-adquirida pela EBX, nas
proximidades da Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega. Apenas 20
milhões de metros quadrados
serão aproveitados de fato. As
obras estão avaliadas entre R$ 4
e R$ 5 bilhões e devem começar
em dois anos.

“Há tempos, acompanhamos
o debate em torno da possível
instalação de um porto na
cidade de Peruíbe. Fizemos
reuniões para debater o assunto
com o prefeito José Roberto
Preto e representantes da
prefeitura, lideranças políticas
do município e empresários”,
disse Samuel Moreira.

O deputado ressalta que

Peruíbe tem grande ligação
com as cidades do Vale do
Ribeira, seja pela proximidade
das praias ou pela continuidade
da riqueza natural.
“Certamente, os reflexos da
construção de um porto serão
sentidos diretamente no Vale.
O objetivo dessa Frente
Parlamentar é envolver outros
deputados, os representantes da
Baixada Santista, para
acompanhar todo esse processo
em torno do Porto Brasil.
Nossa intenção é participar dos
debates e fazer com que o
projeto, ao ser implementado,
possa gerar impactos positivos
para toda região”, diz Samuel.

Alíder da bancada do PSDB na Assembléia Legislativa, deputada Maria Lúcia Amary, apresentou
um projeto de Lei que irá beneficiar as Guardas Civis e Metropolitanas Municipais. A proposta é

incluí-las na reserva de 4% dos imóveis do programa habitacional do Estado, executado pela CDHU e
pela Secretaria de Estado da Habitação. Atualmente, o percentual de reserva já garante esse direito a
policiais civis e militares, agentes de segurança penitenciária, agentes de escolta e vigilância
penitenciária. Com o projeto da deputada, os servidores das Guardas Metropolitanas e Municipais
também serão contemplados com o benefício.

Deputado Samuel Moreira quer acompanhar
projeto do porto em Peruíbe
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Deputado Fernando Capez lança Frente
Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública
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Instituída em janeiro de 2006, a
Defensoria Pública do Estado

ainda não tem o quadro de
advogados suficientes para
atender a população paulista
devido ao baixo investimento.
Com o objetivo de dar autonomia
financeira ao órgão, o deputado
Fernando Capez lançou na
semana passada, a Frente
Parlamentar de Apoio à
Defensoria Pública. A intenção da
Frente é ajudar a garantir o
equilíbrio da justiça, pois toda
pessoa deve ter direito de acesso ao
Judiciário. Os defensores públicos
atuam como mediadores dos mais
carentes, que não tem condições de
contratar um advogado para a
defesa de seus direitos.

“O modelo de defensoria do

Rio de Janeiro era sinônimo de
mau exemplo, entretanto, com as
reformulações que sofreu, o
prazo máximo para a solução
dos conflitos é de dois meses”,
exemplificou Capez, que acredita
no trabalho realizado pela
defensoria pública e luta pela sua
valorização. Ele acrescentou que
todos os 51 deputados inscritos
na frente parlamentar sabem da
importância do bom
funcionamento do órgão, que é
sinal de cidadania e democracia.

A defensora pública Cristina
Guelfi Gonçalves afirmou que a
Assembléia Legislativa é a casa
do povo, por isso a importância
de sua participação com o
lançamento da frente. Segundo o
tesoureiro geral da Ordem dos

Advogados do Brasil de São
Paulo, Marcos Costa, a OAB se
manifestou de forma favorável à
iniciativa porque acredita que a
frente dará visibilidade à causa.

“A frente veio em boa hora”,
disse o ouvidor-geral da Defensoria
Pública, William Fernandez. De
acordo com ele, o Parlamento
paulista pode corrigir alguns erros
de gestões passadas, pois é vontade
da sociedade civil ver o a
Defensoria Pública atuante. O
presidente da Associação Paulista
dos Defensores Públicos (Apadesp)
defendeu a atuação da Assembléia
Legislativa e enfatizou que o
trabalho parlamentar continuará na
aprovação de emendas ao
Orçamento que destinem mais
recursos ao órgão.
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Agenda Assembléia
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10h30 Evento:

Local:

13h13 Evento:

Local:

14h30 Evento:

Local:

15h00 Evento:
Local:

Evento:

Local:

18h00 Evento:

Local:

Evento:
Local:

CPI - Queima da palha da cana-de-açucar, com a finalidade de tratar de assuntos de
interesse deste órgão técnico

Plenário Dom Pedro I

CPI da Eletropaulo comunica para uma reunião na Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro. Objeto: - 1 Oitiva do Senhor José Pio Borges de Castro Filho. 2 - Temas de interesse
da CPI

Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro

Reunião Ordinária da Comissão de Saúde e Higiene. Objeto: deliberação de pauta
com 12 itens

Plenário Dom Pedro I

O Presidente participa do Colégio de Líderes
Salão Nobre da Presidência

Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização e Controle. Objeto: deliberação de pauta
com 52 itens

Plenário José Bonifácio

O Presidente e os Deputados do CONPAZ, participam da Homenagem ao "Dia
Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento" da UNESCO

Auditório Teotônio Vilela

Comemoração do Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento
Auditório Teotônio Vilela

15h30 Evento:

Local:

Reunião Extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento. Objeto: deliberação
de pauta com 15 itens

Plenário Tiradentes

O que acontece - 6 de novembro
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