Dr. Ulysses confirmar R$ 400
milhões de invertimentos do
DER para Região
O

deputado

Ulysses

Tassinari (PV) participou
do encontro, na Câmara de
Apiaí,
com
o
superintendente do DER,
Clodoaldo Pelissioni, e
os representantes dos
municípios que fazem
parte do Consórcio de
Desenvolvimento
das
Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo (CONDERSUL). A
reunião serviu para o DER apresentar os projetos executivos de
obras de três rodovias: SP 189 (Campina do Monte Alegre –
Buri) com licitação prevista para junho e investimento de R$
91,4 milhões, SP 250 (Capão Bonito, Guapiara, Apiaí, Ribeira)
com edital de leilão esperado para agosto e obra orçada em R$
207,5 milhões e a SP 249 (Apiaí – Ribeirão Branco) que terá o
edital de licitação publicado este mês e investimento de R$ 91
milhões. ”Esse contato com as lideranças regionais mostra o
compromisso com a transparência na execução dos projetos e o
doutor Clodoaldo também tem sido um amigo extraordinário, tem
nos atendido de maneira muito prestativa na realização das
conquistas imprescindíveis para o progresso da região”,
declarou Dr. Ulysses. Só nessas rodovias serão investidos R$
391,9 milhões nos próximos dois anos. “Estamos aqui para
continuar a prestação de contas do compromisso que foi
assumido pelo governador Alckmin em 2011, durante o Governo
Presente, em Itapeva. Esse trabalho é para prover a região
sudoeste de boas rodovias que ajudem no desenvolvimento
regional” disse Pelissioni.
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Dr.
Ulysses
cobra
transformação de vicinal em
SP

Durante encontro
em Apiaí, o deputado estadual Dr. Ulysses Tassinari (PV)
solicitou ao superintendente do DER, Clodoaldo Pelissioni, a
transformação da vicinal Francisco Daniel da Silva, que liga a
SP 258 (Francisco Alves Negrão) à SP 270 (Raposo Tavares), em
rodovia estadual. Com 76 km de extensão, a estrada começa em
Itapeva, passa por Itaí e termina em Paranapanema. O
parlamentar também aproveitou para outros três ofícios em que
solicita o recapeamento da Rodovia João Pereira dos Santos –
SP 181 (Capão Bonito – Ribeirão Grande); melhorias SP 249, em

Itapeva, entre os km 74 e 75, na altura do bairro Engenho
Velho e recapeamento Rodovia Eduardo Saigh – SP 249 (Itapeva –
Itaberá). “O nosso trabalho continua para melhorar cada dia
mais o sudoeste paulista”, disse Dr. Ulysses. O
superintendente recebeu os documentos que foram entregues para
análise da área técnica do DER.
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Bacia 8 se reuniu em São José
dos Campos

Mais um reunião regional de bacias foi assistida pela direção
estadual do Partido Verde. Sábado último (04.05), nas

dependências
da antiga Câmara Municipal de São José dos
Campos, quase 2/3 dos diretórios em atividade (a Bacia 8 tem
quarenta e um (41) municípios) se reuniram para discutir os
preparativos para organização visando as eleições 2014.

O Encontro contou com a presença do presidente estadual do
Partido Verde, Marco Antonio Mroz, do vice-presidente, Marcos
Belizário, do Secretário Estadual de Organização, Arnaldo
Juste e do Secretário Estadual de Comunicação, Claudio
Turtelli. Também estiveram presentes o deputado estadual Padre
Afonso Lobato (Taubaté), o prefeito de Santa Isabel, Padre
Gabriel, vereadores, secretários de governos municipais,
dirigentes e ativistas.

A Bacia 8 disputou as eleições de 2012 em trinta e cinco (35)
municípios. Elegeu dois (2) prefeitos (Santa Isabel e
Bananal), quatro (4) vice-prefeitos (Pindamonhangaba, Santa
Isabel, São Bento do Sapucaí e São Sebastião) e vinte e dois
(22) vereadores, em 15 municípios.

O Conselho Regional da Bacia 8, composto por todos os

presidentes municipais, trabalhará, junto com seus
coordenadores, para formação da lista composta por nove (9)
candidatos a deputado estadual e seis (seis) candidatos a
deputado federal que a bacia terá a incumbência de apresentar,
visando as eleições de 2014.
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