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Gonzaga Patriota cumpre agenda com secretários de estado
em Recife
By Junior Finfa in Sem categoria on 17 de janeiro de 2018.

Nesta terça-feira (16) o deputado federal
Gonzaga Patriota solicitou ao secretário de Educação, Fred Amancio, que seja discutida
democraticamente a substituição das empresas de transporte de estudantes no estado. A
preocupação do deputado é que seja assegurado, com prioridade, o transporte dos
alunos.
Em seguida, Gonzaga Patriota esteve com o secretário de Defesa Social de Pernambuco,
Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti, com o objetivo de discutir sobre a promoção dos
policiais suplentes que fazem parte da corporação, tendo em vista que possuem
suficiente conhecimento e experiência pelo tempo de prática e serviços prestados.
Patriota também cumpriu agenda com o secretário de Agricultura, Wellington Batista,
para falar sobre problemas de abastecimento de água no sertão, incluindo carros-pipa e
máquinas para limpar barreiros, entre outras questões.

Presidente da Amupe articula parcerias para o 5º
Congresso
By Junior Finfa in Sem categoria on 16 de janeiro de 2018.

Na tarde desta segunda-feira (15), o presidente da Amupe, José Patriota, visitou alguns
possíveis parceiros para o 5º Congresso Pernambucano de Municípios, que acontece nos
dias 5 e 6 de abril, no Centro de Convenções. Na Celpe, a reunião foi com o presidente
Antônio Carlos Sanches e o superintendente de relacionamento com clientes, Luís Jorge
Lira. O convite foi para que a Companhia possa levar sugestões para eficiência
energética nos municípios, falar sobre energia limpa, com foco na sustentabilidade. O
tema deste ano terá como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e
o 7º objetivo trata de “Energia acessível e limpa”.
No encontro falou-se também da dificuldade dos municípios em aprovar projetos para o
edital de eficiência energética, disponibilizado anualmente pela ANEEL. A Amupe e a
Celpe farão parceria nesse sentido para promover capacitação específica a fim de
facilitar o acesso dos gestores ao financiamento. Quanto a temática, os dirigentes da
Celpe se colocaram à disposição para participar e colaborar com o evento, que tem
consonância com a política de sustentabilidade da

Companhia.

A mesma empatia se deu com a Compesa, onde o encontro foi com o presidente
Roberto Tavares. O mesmo demonstrou interesse nas sugestões apresentadas por
Patriota, para ampliar o debate sobre o reuso da água, assim como buscar (e incentivar)
iniciativas já existentes nos municípios.
Na Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA), José Patriota foi recebido pelo
secretário Wellington Batista. A ideia é ampliar a parceria já existente com a Secretaria
e criar uma premiação para boas práticas na área de Desenvolvimento Rural. Existem no
Estado, diversas iniciativas exitosas com foco na sustentabilidade. Além de debater o
tema durante o Congresso, é possível que a Secretaria já lance um edital este ano com o
objetivo de incentivar e reconhecer as boas iniciativas dentro dessa

temática.

“Temos muita dificuldade em divulgar e reconhecer o lado bom da política séria,
comprometida com as necessidades dos cidadãos, mas ela existe, as boas práticas
existem e são muitas. Precisamos dar visibilidade aos municípios, essa é a minha luta,
meu objetivo permanente”, afirmou o presidente da Amupe, José Patriota. Concluindo a
agenda, todas as instituições se colocaram à disposição e demonstraram interesse em
participar do maior evento municipalista do Estado, parabenizando Patriota pela escolha
oportuna do tema

