
Frente da Mineração agenda audiência
com a secretária de Saneamento, Dilma Pena

A
proposta de criação de
um órgão gestor para a
mineração dentro da

Secretaria de Saneamento e
Energia será apresentada à
secretária Dilma Seli Pena em
audiência agendada pelo
deputado João Caramez para o
próximo dia 14.

A proposta foi amplamente
discutida pela Frente
Parlamentar da Mineração,
coordenada pelo deputado,
com o objetivo de criar
mecanismos para que o setor
obtenha do governo e da
sociedade civil o
reconhecimento que merece.

“A mineração é vital para o

desenvolvimento do Estado e
do Brasil e precisa dispor de
um organismo oficial capaz de
centralizar todas as suas
demandas”, afirmou Caramez,
acrescentando:

“Estivemos na posse da
nova diretoria do Sindiareia e
ouvimos do novo presidente
que o setor nunca produziu
tanto como nos últimos meses
de agosto, setembro e outubro.
Certamente, as obras de infra-
estrutura do Estado – como o
Rodoanel – contribuíram
fortemente para essa produção
recorde que deverá aumentar
ainda mais com os trabalhos
das vicinais já anunciados pelo
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governador Serra. Esperamos
que o Brasil acompanhe o ritmo
de São Paulo”.

O diretor da Associação
Nacional dos Produtores de
Agregados para a Construção,
Fernando Valverde, disse
confiar na capacidade do
deputado João Caramez de
obter dos órgãos do governo o
reconhecimento da importância
do setor de mineração.

Caramez encerrou a reunião
informando que também está
agendando audiência com o
secretário-chefe da Casa Civil
para apresentar as
reivindicações da Frente
Parlamentar da Mineração.

Depois de ampla discussão, proposta de criação de um órgão gestor para a
mineração será encaminhada à secretária de Saneamento e Energia, Dilma Seli Pena

Fernando Valverde, diretor da Associação Nacional
dos Produtores de Agregados para a Construção,
ao lado do deputado João Caramez, coordenador da Frente



6 de dezembro de 2007 - N° 137

Expediente

Informativo da Bancada do PSDB na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo

Tel: 3886.6653 / 3886.6479 – e-mail: imprensa-psdb@al.sp.gov.br

Líder: deputada Maria Lúcia Amary
Assessoria de Imprensa: Sílvio de Albuquerque
Conteúdo: Suzana de Castro Campos

Reunião na Unesp discute recuperação do Rio
do Peixe, que abastece parte do Oeste do Estado
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Odeputado Mauro
Bragato participou na

segunda-feira, dia 3, no
campus de Presidente
Prudente da Universidade
Estadual Paulista (Unesp), de
uma reunião para discutir a
situação do Rio do Peixe, que
abastece parte do Oeste
Paulista, incluindo as cidades
de Presidente Prudente e
Marília. Hoje, essa
importante fonte de
abastecimento se encontra
numa situação preocupante,
com assoreamento,
desmatamento das margens,
com bancos de areia e com
trechos onde quase não existe
mais o rio, além da poluição.

Deputado Mauro Bragato participa e dá total apoio à iniciativa; rio está passando
por um processo de assoreamento e desmatamento em alguns trechos

Durante o encontro foi
discutida a formação de um
grupo para mobilizar a
sociedade através dos órgãos
públicos, dos comitês de
bacias e dos prefeitos, além
da comunidade da região.
Isso tudo visando o
engajamento da maior parte
da população para a
recuperação do rio. Também
foram exibidas fotografias
que mostraram a atual
situação do Rio do Peixe.

O apoio do deputado
Mauro Bragato e a
participação no grupo de
órgãos públicos importantes
como a Sabesp, Cetesb,
DAEE, Codasp, da Secretaria

do Meio Ambiente de
Presidente Prudente, Comitês
de Bacias, Unesp, OAB,
Ministério Público, ONGs e
estudantes mostra a
preocupação e a necessidade
da recuperação do rio, até
como forma de manutenção
do abastecimento de água das
cidades. Tudo isso evidencia
também os problemas
ecológicos que o rio vem
enfrentando. O grupo deverá
se reunir novamente ainda
este ano para traçar metas de
atuação visando aglutinar
mais entidades e
representantes da
comunidade regional para o
fortalecimento do projeto.
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Audiência pública debate liberação de ônibus
na Rodovia dos Imigrantes

O
que precisa ser feito para
garantir a liberação da
descida de ônibus pela

Rodovia dos Imigrantes? Este
será o principal ponto de
discussão da Audiência Pública
que a Assembléia Legislativa de
São Paulo promove no próximo
dia 11, às 19h30, na Câmara
Municipal de Santos (Rua XV de
Novembro, 103/109, Centro
Histórico). O evento é
organizado pelo deputado
estadual Paulo Alexandre
Barbosa com apoio de
associações de fretamentos do
litoral paulista: AEBS,
Afrebas,UEBS e Uelpa.

Os professores doutores
Antonio Carlos Canale e Juan
Carlos Horta Gutiérrez, da
Escola de Engenharia de São
Carlos, da Universidade de São
Paulo (USP), já confirmaram
presença. Os dois são os
responsáveis pelos laudos
técnicos, realizados em 2003 na
rodovia, para avaliação da

descida de veículos pesados pela
pista descendente.

No estudo encomendado pela
Ecovias, concessionária que
administra o Sistema Anchieta-
Imigrantes (SAI), ficou
constatado que os veículos
fabricados após 1997 já atendem
as exigências técnicas
estabelecidas pelas normas de
segurança para autorizar a
descida. Com o
acompanhamento das
montadoras e empresas
fabricantes de autopeças e
implementos, houve 76 testes de
pistas com a participação de 34
veículos de marcas e categorias
diversas.

Amparado pelo estudo, o
deputado defenderá, na audiência,
a implantação da "descida
controlada e monitorada". Por um
período de seis meses, ônibus
novos e já dotados com o sistema
de freio indicado no laudo técnico
poderão trafegar pela pista sob a
supervisão da Ecovias e da Polícia

Rodoviária. De acordo com a
proposta do parlamentar, uma
nova regulamentação seria
elaborada a partir das avaliações
feitas durante a fase de
monitoramento.

Atualmente, uma portaria da
Agência de Transporte do Estado
de São Paulo (Artesp) impede o
tráfego de ônibus, caminhões,
carretas, peruas e vans comerciais
pela pista descendente. A
proibição segue uma resolução do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) que recomenda a
restrição do tráfego pesado em
vias com declive de 6%.

"A norma é genérica e pode ser
revista. O estudo é categórico em
afirmar que a Imigrantes está apta
ao tráfego dos ônibus desde que
sejam respeitadas normas de
segurança, como a certificação
dos veículos, a inspeção técnica
obrigatória e a capacitação dos
motoristas, além da criação de
posto de triagem. Tudo será feito
com critério técnico", argumentou

Maria Lúcia Amary solicita antecipação de
obras de pista marginal na Raposo Tavares

Em reunião com o presidente da concessionária ViaOeste, José Braz Cioffi, a deputada Maria
Lúcia Amary, líder do PSDB na Assembléia, tratou da implantação de uma marginal na

Rodovia Raposo Tavares. A pista deverá seguir paralelamente à estrada, da saída do Shopping
Esplanada até o Shopping Panorâmico. A concessionária se comprometeu a encaminhar o projeto à
Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), para liberação das obras, previstas em
contrato apenas para 2017. Maria Lúcia também está se empenhando junto à direção da ARTESP
para conseguir a antecipação dessas melhorias.
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Local:

CPI da Eletropaulo. Objeto: Oitiva da Senhora Elena Landau - ex-Diretora de
Desestatização do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Plenário Dom Pedro I

CPI da Telefonia. Objeto: apreciar requerimento de informações à Telefonica, do
Deputado Alex Manente, e com a presença do Doutor José Luiz Bednarski, Promotor de Justiça
Assessor do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor, para prestar
informaçõpes acerca das demandas recebidas e ajuizadas contra as operadoras de telefonia móvel

Plenário Tiradentes

Comissão de Saúde e Higiene, realizará uma visita de trabalho à sede da Secretária de
Estado da Saúde, com objetivo de tratar com o Senhor Secretário de Estado da Saúde, Doutor Luiz
Roberto Barradas Barata, questões atinentes ao IAMSPE- Instituto de Assitência Médica ao Servidor
Público Estadual e, mais especificamente da saúde do servidor público estadual, tanto da Capital
como do interior do Estado

Secretaria de Estdo da Saúde

Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Uso Responsável de
Embalagens Plásticas

Auditório Franco Montoro

O Presidente recebe a visita do Doutor Francisco Vidal Luna, Secretário de Economia e
Planejamento do Estado de São Paulo

Gabinete da Presidência

O Presidente participa da abertura da Frente Parlamentar em Defesa do Uso Responsável do Plástico
Auditório Franco Montoro

CPI da Cana-de-Açucar. Objeto: com a finalidade de tratar de assuntos de interesse
deste órgão técnico

Plenário Tiradentes

Reunião Extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento a fim de debater o Projeto de
Lei nº 1162, de 2007, de autoria do Governador, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o
exercício de 2008, contando com a presença do Doutor Francisco Vidal Luna, Secretário de Economia e
Planejamento do Estado de São Paulo

Aduitório Teotônio Vilela
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