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Deputada lança, em Sorocaba, Frente
Parlamentar Regional em Defesa dos Idosos

A
deputada Maria Lúcia
Amary, líder da
bancada do PSDB,

lançou em Sorocaba a Frente
Parlamentar Regional em
Defesa dos Idosos. O evento
reuniu autoridades e lideranças
estaduais ligadas ao idoso. O
deputado Fernando Capez,
idealizador da Frente
Parlamentar do Idoso no
Estado, foi um dos convidados.
O deputado federal Renato
Amary, que foi prefeito de
Sorocaba por oito anos, também
participou.

Maria Lúcia Amary destacou
a importância de conscientizar a
sociedade para o respeito a
quem chegou à terceira idade.
“Não podemos esquecer que
hoje temos treze milhões e meio
de idosos no Brasil, e em 20
anos seremos o sexto país no
mundo em número de pessoas
idosas”, justificou a deputada.
O lançamento da Frente foi
realizado no auditório do Sesi,

que ficou lotado. Entre a
apresentação de corais e de
grupos de dança da terceira
idade, autoridades falaram ao
público. Para Maria Lúcia
Amary, que coordenará a Frente
Parlamentar Regional, a
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intenção não é criar leis, mas
garantir que direitos, presentes
no estatuto do idoso, sejam
cumpridos. A parlamentar citou
ainda que o pai, com 94 anos, é
uma importante fonte de
inspiração para a sua vida.
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Caramez acompanha reunião da Amvapa
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Na semana passada, o
deputado João Caramez

acompanhou reunião com os
prefeitos da Associação dos
Municípios do Vale do
Paranapanema (Amvapa),
presidida pelo prefeito de Fartura,
José da Costa, na Secretaria de
Estado do Meio Ambiente. A
audiência foi com o secretário
Francisco Graziano Neto.

Durante o encontro, o
secretário falou sobre o Programa
Município Verde, que tem como
objetivo descentralizar a política
ambiental e contar com a efetiva
participação dos poderes
municipais e da sociedade civil.
Graziano salientou que sua

Secretaria vai priorizar o
atendimento àqueles que aderiram
ao programa e que vai cobrar
duramente as ações acordadas na
assinatura do protocolo de adesão.

Diante disso, os prefeitos
apresentaram as ações que têm
desenvolvido em seus municípios e
solicitaram de Graziano a
liberação de recursos. A maioria
das solicitações teve como
preocupação a destinação final do
lixo, por isso, os pedidos
concentraram-se em
retroescavadeiras, para serem
utilizadas nos aterros sanitários e
caminhões compactadores de lixo.

O deputado Caramez explicou
ao secretário que o atendimento a

esses pedidos será muito
importante para que cada
município passe a atender com
mais rapidez as exigências do
Programa. “Sabemos que cada
cidade deve atender aos requisitos
básicos do Município Verde, mas
como são municípios pequenos,
os prefeitos precisam da parceria
para que as ações comecem a ser
praticadas efetivamente”, explicou
o parlamentar.

A Amvapa tem 14 municípios
do Vale do Paranapanema:
Angatuba, Barão de Antonina,
Coronel Macedo, Fartura, Itaberá,
Itaporanga, Itaí, Paranapanema,
Piraju, Riversul, Sarutaiá,
Taquarituba, Taguaí e Tejupá.

Anistiados políticos: prazo para pedir indenização
O governador José Serra sancionou Lei reabrindo por mais 180 dias o prazo para o recebimento de pedidos
de indenização formulados por pessoas que foram detidas e submetidas a tortura quando estavam sob
responsabilidade ou guarda dos órgãos públicos do Estado, no período de 31 de março de 1964 a 15 de agosto
de 1979. O Projeto de Lei para ampliação desse prazo é de autoria do deputado João Caramez. A
indenização foi prevista na Lei 10.726, de janeiro de 2001, sancionada pelo então governador Mário Covas e
previa prazo de 180 dias para que uma Comissão Especial recebesse os pedidos dos interessados. Findo o
prazo, havia 1.760 requerimentos protocolados, muitos dos quais ainda não haviam sido avaliados. Segundo o
deputado Caramez, a prorrogação do prazo é necessária para permitir que a lei atinja seus objetivos,
beneficiando todos os que nela se enquadram.
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A
deputada Célia Leão
vem reivindicando
desde 1989 a

regularização da Rodovia
Jornalista Francisco Aguirre
Proença, a SP-101, que liga o
município de Campinas ao de
Capivari. Apesar de vários
pedidos serem atendidos,
como a construção de
passarelas para pedestres,
acostamento, radares e outras
medidas de segurança, o
trecho ainda continuava
perigoso. Por fim, em
setembro, o secretário de
Estado dos Transportes,
Mauro Arce, anunciou a
duplicação da pista.

A Comissão SP-101, que a
deputada vem
acompanhando, sempre lutou
para que a rodovia fosse
reestruturada. Bem antes
de a Comissão ser formada,
Célia já se reunia com
prefeitos, vereadores e
autoridades das cidades
próximas à rodovia,
participava de movimentos
com lideranças comunitárias e
reivindicava junto aos órgãos
competentes do Estado a

implantação de equipamentos
de segurança.

“Esta obra é muito
importante para os motoristas
e para os moradores e usuários
da rodovia, que ficam à mercê
de acidentes em virtude das
condições da pista. Vou
continuar acompanhando as
obras e a qualidade da pista”,
disse a deputada.

De acordo com o secretário
de Transportes, a obra será
feita por meio de concessão da
rodovia. As reformas estão
previstas para
junho de 2008,
quando se
estima a
conclusão do
processo de
licitação da
empresa
concessionária.

Com o
anúncio da
duplicação e da
concessão, a
SP-101 passa a
integrar o
Programa
Estadual de
Desestatização

(PED), juntamente com
outras quatro rodovias do
Estado, entre elas a Rodovia
do Açúcar.

A duplicação da SP-101
atende a uma das mais
antigas reivindicações dos
moradores das Regiões de
Campinas e Piracicaba. A
obra de duplicação, com 32
quilômetros, destina-se ao
trecho a partir do Km 11,5,
na altura do Jardim São
Bento, em Hortolândia até o
município de Capivari.

Célia Leão consegue junto à Secretaria
de Transportes a duplicação da SP-101
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Há mais de 18 anos a deputada vem acompanhando a situação da Rodovia
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10h00 Evento:

11h00 Evento:

Local:

Reunião da Frente Parlamentar de Autonomia Financeira do Poder Judiciário

do Estado de São Paulo
Plenário Tiradentes

Reunião extraordinária da Comissão de Educação, contando com a presença

do Senhor Pedro Salomão José Kassab, Presidente do Conselho Estadual de Educação, para

debater a inclusão das disciplinas "Sociologia" e "Filosofia" nas Escolas Estaduals de Ensino

Médio

CPI - Eletropaulo. Objeto: 1- Organização dos trabalhos da CPI; 2- Outros

temas de interessse da CPI
Plenário Dom Pedro I

Reunião Ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento. Objeto:

deliberação de pauta com 47 itens
Plenário Tiradentes

CPI - Queima da palha da cana-de-açucar. Objeto: com a finalidade de se eleger o

Vice-Presidente deste órgão técnico
Auditório Teotônio Vilela

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

com 13 itens
Plenário José Bonifácio

CPI - Queima da palha da cana-de-açucar. Objeto: com a finalidade de tratar

de assuntos de interesse deste órgão técnico
Auditório Teotônio Vilela

Local:

14h00 Evento:

Local:

14h30 Evento:

Local:

Evento:

Local:

Evento:

Local:

14h45 Evento:

Local:

Plenário Dom Pedro I

O que acontece - 9 de outubro
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