Deputado do
Secretaria
Turismo

PV-SP assume
Estadual
de

O deputado federal Roberto de Lucena (PV-SP) foi empossado, em
último dia 01 de janeiro, como novo secretário estadual de
turismo de São Paulo. O parlamentar se afastou do mandato para
cumprir sua nova missão, amplamente apoiado pela direção e
pelas bancadas estadual e federal da legenda. Se elegeu
deputado federal pelo Partido Verde em 2010 e foi reeleito em
2014. Foi vice-líder do PV na Câmara Federal e é o atual vicepresidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT).
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Denis Andia faz Balanço de
seu Governo

Avanços na Habitação, Saúde, Educação, Meio Ambiente,
Segurança Pública, entre outros setores, seja por meio de
ações com recursos próprios da Administração Municipal ou em
convênios firmados com os governos Federal e Estadual.
Otimização de recursos, capacitação de servidores e a previsão
de um 2015 com a sequência das ações planejadas nos dois
primeiros anos de gestão. Este o balanço realizado pelo
prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, no fim de 2014. De acordo
com o chefe do Executivo, o município “caminhou bem, com novos
empreendimentos e crescendo de forma estruturada, algo que há
tempos não ocorria”. “Fechamos dois anos de governo com uma
porção de avanços, mas ainda há o que se ser superado”,
analisou o prefeito.
Para o prefeito Denis Andia (PV), a grande notícia de 2014 e
dos últimos 20 anos foi o anúncio da construção de 1.320 novas
moradias populares em Santa Bárbara d’Oeste no empreendimento
“Bosque das Árvores”, que tem seu canteiro de obras já
preparado na Zona Sul da cidade. O empreendimento de interesse
social é financiado pelos programas Minha Casa, Minha Vida, do
Governo Federal, e Casa Paulista, do Governo do Estado de São
Paulo, sendo destinado às famílias com renda mensal de até R$

1.600,00. O condomínio será construído em uma área de
177.695,91 m², com investimento na ordem de R$ 126,7 milhões.
Cada uma das 1.320 unidades possui 47,83 m², com dois quartos,
sala, cozinha, banheiro e área de serviço. São seis
condomínios equipados e cada um conta com área de lazer,
quadra poliesportiva, salão de festa e estacionamento
privativo. “Desde 1992 não tínhamos um grande anúncio de
moradias populares como esse. Vale ressaltar que, além de um
grande número de moradias, o Bosque das Árvores tem qualidade
em seu empreendimento e infraestrutura adequada. As pessoas
mais necessitadas esperavam por isso. Tivemos dedicação,
contamos com a mão de Deus e deu tudo certo, em tempo
recorde”, disse o prefeito. “Não paramos por aí. Estamos
buscando novos empreendimentos, um inclusive já bem
encaminhado”, adiantou.
Novos convênios na área da Saúde e da Educação também foram
elencados pelo prefeito. “A Saúde era um setor que estava
muito atrasado. O mínimo não estava sendo feito. Estamos
reformando sete das 12 UBSs e construindo outras cinco novas
unidades que vão acolher a população em 2015. Auxiliamos a
Santa Casa na conquista de mais 30 leitos para o Hospital
Santa Bárbara, renovamos a frota da Saúde, implantamos depois
de 20 anos o PSF (Programa Saúde da Família), temos agora o
médico de retaguarda nos prontos socorros, estamos caminhando
na implantação do novo Centro de Especialidades, na
informatização da saúde, na capacitação de servidores, entre
tantos outros avanços”, ressaltou. “Na educação tivemos um
avanço significativo no Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), com nota superior ao estabelecido pelo
Ministério da Educação. Firmamos novos convênios, com 10 novas
creches a serem construídas, sendo seis do Governo Federal e
quatro do Governo Estadual. Investimos recursos próprios nos
dois novos CIEPs, no Planalto do Sol, que já entra em
funcionamento em 2015, e no 31 de Março, duas unidades
gigantescas com mais de R$ 30 milhões de investimentos e 1.400
novas vagas a serem criadas. Diminuímos o déficit por vagas em

creche, seja com reformas, ampliações, convênios
reestruturação de espaços”, explicou Denis Andia.

ou

A conquista do Selo Verde e Azul no Meio Ambiente, o Disque
Árvore, medida pioneira e reconhecida nacionalmente, a nova
política de arborização urbana, o aumento da Coleta Seletiva
em mais de 400%, os investimentos em Segurança Pública, com
novos equipamentos, convocação de guardas municipais aprovados
em concurso, aquisição de viaturas, entre outras ações também
foram lembrados. “Soma-se a isso a volta do Tarifa Zero, a
integração do transporte coletivo urbano, as obras do Corredor
Metropolitano, a nova rodoviária, a nova Avenida Norte-Sul, a
entrega do Parquinho Tom Leite, o início da duplicação da
Avenida Mogi Guaçu, a obra na rotatória do Santa Rita. Estamos
quebrando tabus e realizando uma porção de ações em prol da
população”, disse. “Tenho apenas que agradecer a todos os
barbarenses, agradecer o carinho de quem converso, de quem
vibra com as nossas conquistas. Com a força de todos, com
paciência e fé, estamos reconduzindo a nossa cidade ao melhor
lugar. É o reencontro dos nossos sonhos com a realidade”,
finalizou Denis Andia.
Fonte: Ascom Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste
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