Adutora de água benificiará
cidades administradas pelo
Partido Verde

Uma nova adutora, que será construída pela Sabesp, empresa
ligada a Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos
do Estado de São Paulo, ampliará significativamente o acesso a
água tratada por parte da população da Região Oeste da Grande
São Paulo.
O Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo, deputado licenciado, Edson Giriboni (PV),
argumentou que “O Sistema Produtor São Lourenço, nova rede de
78 km de extensão, conduzirá água potável de Ibiúna para
Barueri, atendendo também às cidades de Vargem Grande
Paulista, Itapevi, Jandira, Cotia, Carapicuíba e Santana de
Parnaíba. O investimento será de R$ 2,21 bilhões e ampliará a
capacidade de oferta de água tratada de 73 mil para 77,7 mil

litros por segundo, beneficiando diretamente 1,5 milhão de
moradores do entorno. O novo sistema adutor será interligado a
outros oito já existentes. Será a maior intervenção no setor
nos últimos 20 anos.”
A obra sera iniciada no primeiro semestre de 2014. O
superintendente da Sabesp foi recebido pelo prefeito de
Itapevi, Jaci Tadeu (PV) e apresentou detalhes do projeto que
atenderá ao município no final dos trabalhos. A adutora será
implantada ao longo de 4 km dentro da cidade, na altura da
estrada das Pitas. Também será construído um reservatório de
água na divisa entre Itapevi e Cotia, no bairro Granja
Carolina. O prefeito destacou a importância do projeto para o
abastecimento de água no município. “Uma das grandes demandas
da população, que é o saneamento básico, vem sendo pouco a
pouco atendida pela Sabesp, com a instalação dos boosters e da
rede coletora. Ainda há muito o que se fazer e esta obra vai
atender com mais qualidade nossos moradores”.
Fonte: Assessoria de Imprensa – P. M. Itapevi / SSRH-SP
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

PV administra municipio que é
exemplo na área de segurança
alimentar

Mais de 140 famílias estão cadastradas na Secretaria de
Segurança Alimentar de Diadema (SP), objetivando a
participação no cultivo de hortaliças, disponíveis nas 26
hortas urbanas no município. As hortas comunitárias estão
dentro do Programa Municipal de Agricultura Urbana e atendem
pessoas organizadas em grupos, para desenvolvimento de
atividades agrícolas, utilizando recursos comuns, tais como:
terreno, água, ferramentas e insumos.
A produção de alimentos orgânicos em áreas urbanas no
município de Diadema, administrada pelo prefeito Lauro Michels
Sobrinho (PV), será tema de palestra para membros do Rotary
Club de São Paulo/Ipiranga, nesta segunda-feira (04/11). O
clube pretende implantar projeto semelhante na comunidade do
Heliópolis e, também, em um colégio do bairro Ipiranga.
Antes da entrega do espaço para plantio para interessados, a
prefeitura de Diadema realiza a limpeza do terreno, cerca,
monta os canteiros, faz a adubação, planta as mudas e orienta
a população, por meio de capacitação contínua, quanto aos

cuidados que se deve ter na manutenção dos canteiros. Além da
produção de alimentos orgânicos, a ocupação dessas áreas evita
que sejam empregadas para descarte de entulho e outros usos
indevidos e os moradores podem ter uma oportunidade de geração
de renda, entre outros.
Fonte: SeCom P.M. Diadema
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Prefeito de Jandira adquire
viaturas para Guarda Cívil

O Prefeito de Jandira, Geraldo Teotonio Silva (PV) entregou no
sábado, 26 de outubro, oito novas viaturas para a Guarda Civil
Municipal, todas compradas com recursos próprios da

prefeitura. É a primeira vez na história da cidade que a
administração adquire veículos com verbas do município, ou
seja, aplicando o dinheiro recolhido por meio de impostos e
taxas pagos pelo contribuinte. Antes, cinco dos carros da
corporação eram alugados, o que gerava elevados custos. No
início do atual governo, o contrato de locação foi cancelado.
Das novas viaturas, sete serão usadas no patrulhamento público
e uma servirá de apoio para transportar os guardas civis até
as escolas nas quais eles fazem rondas. Com a chegada dos
carros, o secretário de Segurança Pública, Sílvio Adriano
Roque, contou que o trabalho da maioria dos agentes deixará de
ser feito a pé, tática que a GCM precisava adotar por possuir
apenas três viaturas depois da rescisão do contrato.
Além de agilitar o trabalho da GCM, a compra das viaturas
gerará economia para os cofres municipais. Os oito carros
novos custaram, ao todo, R$ 304.500,00. O pagamento dos cinco
carros alugados exigia da prefeitura R$ 36 mil/mês, perfazendo
a cada ano R$ 432.000,00.
Além das oito novas viaturas da CGM, a Prefeitura também
apresentou aos munícipes no sábado, 26, cinco vans que servem
à Secretaria de Educação, uma para a Secretaria de Cidadania e
Ação Social e uma Kombi para a Secretaria de Obras.
Fonte: Secretaria de Comunicação e Imprensa P.M. Jandira
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Deputado do Partido Verde
discute sustentabilidade com
políticos e diplomatas suíços

Compartilhar ações e políticas
públicas voltadas ao meio ambiente. Esse foi o principal
objetivo do encontro do deputado estadual Beto Trícoli (PV-SP)
com representantes do parlamento suíço, segunda-feira passada
(28/10).
A reunião aconteceu na sede do Consulado Geral da Suíça, em
São Paulo, na presença do ministro e do cônsul geral no país,
Jean-Pierre Reymond e Claudio Leoncavallo, respectivamente.
O deputado Beto Trícoli foi escolhido para representar o
parlamento paulista na missão junto aos suíços por ser
presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Assembleia Legislativa e também por ser
referência na área de sustentabilidade.
Beto contou um pouco sobre as experiências brasileiras nas
áreas de recursos hídricos, destinação de resíduos sólidos,
proteção das florestas e mobilidade urbana.
Impressionados com o tamanho da metrópole paulista, os suíços
compararam alguns números entre os países e disseram imaginar
a dificuldade que o Brasil tem para administrar suas políticas
ambientais. Só para ter uma ideia, toda a Suíça tem oito

milhões de habitantes, enquanto apenas na cidade de São Paulo
há cerca de 12 milhões de pessoas. No Estado, mais de 90% da
população está concentrada em áreas urbanas, enquanto na Suíça
esse índice é de menos de 60%.
O suíço Pirmin Bischof, advogado de formação e líder da
comitiva, ocupa no parlamento de seu país um cargo equivalente
ao de senador. Ele disse admirar-se com empenho brasileiro em
defender sua biodiversidade, sobretudo ao tomar conhecimento
das iniciativas de São Paulo na busca por políticas cada vez
mais modernas de administrar seus recursos naturais.
O deputado paulista e os suíços trocaram diversas informações
sobre seus trabalhos e prometeram estreitar laços diplomáticos
para que experiências suíças pela sustentabilidade sejam
adotadas também no Brasil. E vice-versa.
Fonte: Assessoria de Imprensa – Gabinete dep. Beto Trícoli
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

PV
assume
prefeitura
Campina do Monte Alegre

em

Conforme noticiado neste site, o TSE já havia decidido, ainda
em março deste ano, que a candidatura majoritária (prefeito e
vice) do Partido Verde em Campina do Monte Alegre (SP) era
válida, dado ao fato que toda a acusação de improbidade
imputada ao candidato a prefeito do PV, durante o processo
eleitoral, havia sido afastada. Contudo, somente na última
sexta-feira (25) o cartório eleitoral da Comarca cumpriu a
exigência legal de recontagem de votos.
A recontagem durou menos de uma hora e Justiça Eleitoral
confirmou que Carlos Eduardo Ribeiro (PV) obteve 1.245 votos
válidos. Orlando Donizette Aleixo (PSDB), que até então
governava o município, ficou com 1.119. Não cabe recurso da
decisão do TSE. Ainda na sexta-feira (25), Carlos Eduardo
Vieira (PV) e Jurandir Baena (PV) estiveram no cartório
eleitoral e foram diplomados. A posse ocorreu no sábado (26),
na Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre.
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Várzea Paulista terá
estação ferroviária

nova

O prefeito Várzea Paulista,
Juvenal Rossi (PV), esteve na última sexta-feira (25), no
Palácio dos Bandeirantes, quando foi anúnciada a destinação de
verbas federais, no montante de R$ 5,4 bilhões, para a
mobilidade urbana no estado de São Paulo. A verba Federal será
destinado à expansão das linhas 2 do metrô, 9 da CPTM e para a
implantação de um sistema de trem urbano que ligue a zona
leste ao aeroporto de Guarulhos, além da modernização de 19
estações do trem metropolitano. As obras devem começar em
2014.
Entre as cidades beneficiadas com a expansão de trens e
metros, está Várzea Paulista, que vai receber uma nova estação
ferroviária. Para o prefeito está é a concretização de um
projeto que vai agregar muito valor a cidade. “A estação
antiga já é um patrimônio do município, mas não tem a
mobilidade necessária. Com esse grande investimento teremos um
novo aporte, uma nova estação que vai permitir uma maior
mobilidade aos pedestres”.
Além da construção da nova estação, Juvenal Rossi ressalta que

está negociando com a CPTM ( Companhia Paulista de Trens
Metropolitianos) um novo trecho de estrada ao lado do viaduto
dos Emancipadores.
Fonte: Assessoria de Imprensa da P.M. de Varzea Paulista
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Relatório sobre a PL 2644/11
é aprovado por unanimidade

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara do Deputados aprovou,
por unanimidade, o relatório do deputado Penna (PV-SP) pela
aprovação do PL 2644/11, que estabelece as diretrizes da
Política Brasileira de Ecologia Molecular para Uso Sustentável
da Biodiversidade da Mata Atlântica, da Zona Costeira e
Marítima, da Amazônia, e outros Biomas Nacionais.
A proposição visa a fomentar a pesquisa, a capacitação

tecnológica e a instalação de indústrias na área de
biotecnologia em todos os biomas brasileiros, prevendo a
exploração sustentável da diversidade biológica e a inserção
das comunidades tradicionais na bioprospecção e no processo
produtivo. “Ao conceber políticas de pesquisa como essa,
nossos ilustres colegas autores dessas iniciativas demonstram
uma brilhante visão de futuro que só nos resta acompanhar”,
afirmou Penna ao apresentar seu voto.
Fonte: AsCom – Gabinete Dep. Penna
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Prefeito do PV participará de
programa de gerenciamento de
resíduos na Alemanha

A convite da Universidade Técnica de Braunschweig, o prefeito

de Santa Barbara d’Oeste, Denis Andia (PV), participará do
Programa de Cooperação Técnica para Gerenciamento Integrado
dos Resíduos Sólidos, que acontecerá em Hannover, Alemanha, de
28 a 31 de outubro. O objetivo é conhecer novas tecnologias
para o manejo de resíduos sólidos e ampliar o trabalho de
cooperação internacional na busca de soluções para o descarte
de resíduos.
Como presidente do Consimares – Consórcio Intermunicipal de
Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de
Campinas, o prefeito Denis Andia viaja acompanhado de outros
prefeitos e representantes da FINEP – Financiadora Nacional de
Estudos e Projetos. As despesas com passagens aéreas,
hospedagens, alimentação e translado, bem como com o programa
de capacitação técnica durante a estada na Alemanha, no âmbito
do programa, ficarão por conta do CREED – Center for Research,
Education and Demonstration in Waste Management.
Fonte: Assessoria de Imprensa P.M. Santa Barbara d’Oeste
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Alvares Machado recolhe 5
toneladas de lixo eletrônico
A 5ª Campanha do Lixo Eletrônico realizado no município, entre
os dias 4 e 6 de setembro, pela Prefeitura Municipal Municipal
de Alvares Machado, através da Divisão de Agricultura,
Abastecimento e Meio ambiente, arrecadou 5 toneladas de lixo
eletrônico (computadores, monitores, impressoras, celulares,
pilhas, entre outros).

Segundo o prefeito Horácio Fernandez (PV) o objetivo foi
arrecadar os resíduos eletrônicos sem utilidade e destina-los
corretamente evitando que os mesmos sejam depositados no meio
ambiente. O material recolhido será encaminhado para a empresa
Vertas, em São Paulo, que é especializada em gerenciamento e
transformação de resíduos tecnológicos.
Fonte: Assessoria de Imprensa P.M. Alvares Machado
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Vereador do PV é contra o
aumento abusivo do IPTU na
cidade de São Paulo

