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Itamar Borges tem reunião com
a diretoria da FAESP
O deputado estadual eleito, Itamar Borges, participou de uma reunião com
a diretoria da FAESP (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
São Paulo), que contou com a presença de 180 presidentes de Sindicatos
Rurais do Estado de São Paulo.
Itamar foi convidado para participar do encontro, que aconteceu na
capital paulista, e, na ocasião, deixou sua palavra de apoio reforçando o
compromisso de apoiar ações em benefício da agricultura e pecuária no
estado.
O deputado eleito defende projetos como, facilidade ao acesso às linhas
de crédito aos pequenos produtores rurais, redução da carga tributária
dos insumos agrícolas, assistência e orientação técnica aos produtores,
incentivo e geração de emprego e renda, entre outros.
Assessoria de Imprensa

Itamar Borges é recepcionado
na Assembleia Legislativa
O deputado estadual eleito, Itamar
Borges, foi recepcionado ontem, 25, na
Assembleia
Legislativa,
em
confraternização
promovida
pelo
presidente Barros Munhoz. A ocasião foi
um coquetel de boas vindas aos novos
deputados.

Na oportunidade, os eleitos receberam material informativo, como
exemplares da Constituição Federal e da Constituição Estadual, manual do

processo legislativo, regimento interno da Assembleia, cartilha de
serviços administrativos, código de ética parlamentar etc.
A diplomação será realizada dia 17/12.
Assessoria de Imprensa

Itamar Borges participa de
audiência pública da Polícia
Civil
O deputado estadual eleito, Itamar
Borges, participou nesta semana da
audiência pública realizada pela
Polícia Civil na região. O evento,
que aconteceu na Câmara Municipal
de São José do Rio Preto, mostrou
o
balanço
da
atuação
do
policiamento
na
região
e
homenageou os policiais que se
destacaram em sua função.
Itamar Borges, em seu pronunciamento, enfatizou a importância
da Polícia Civil do Estado e destacou os ótimos resultados
alcançados pela polícia na região.
Assessoria de Imprensa

Itamar
Borges
inauguração
da
Votuporanga

vai
ETE

à
em

O deputado estadual eleito, Itamar
Borges, participou hoje, 20, da
inauguração da Estação de Tratamento de
Esgotos “Antônio Aparecido Polidoro” em
Votuporanga. O projeto foi realizado
pela prefeitura de Votuporanga em
parceria com a Saev Ambiental e,
segundo informações do município, o
investimento foi de aproximadamente R$
17 milhões e a área equivale a 30
campos de futebol.

A ETE terá capacidade para receber máxima de 370 litros de esgoto por
segundo e mínima de 240, o suficiente para atender 100% da cidade. O
município produz, atualmente, quase 21 milhões de litros de esgotos por
dia. A importância da obra está, principalmente, na preservação do meio
ambiente, pois diminuirá, conforme os anos, a contaminação e poluição do
córrego.
Itamar Borges foi coordenador da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
apóia projetos que visem a sustentabilidade ambiental.
Assessoria de Imprensa

Itamar Borges participou da
assinatura do convênio do
Centro “Lucy Montoro” e do

AME em Fernandópolis
O deputado estadual eleito, Itamar
Borges, participou nesta terça-feira,
26, da assinatura do convênio do Centro
de Reabilitação “Lucy Montoro” e do AME
(Ambulatório Médico de Especialidades)
que serão instalados em Fernandópolis.
O evento contou com a presença da
Secretária de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo,
do prefeito de Fernandópolis Luiz
Vilar, do deputado Julio Semeghini, um
dos principais articuladores do
projeto, entre outras autoridades.
A Rede de Reabilitação atende pessoas com deficiência física ou doenças
potencialmente incapacitantes em vários municípios paulistas. Segundo a
Secretária Linamara, os pacientes recebem tratamento qualificado de
reabilitação de forma continuada nas áreas da saúde e da educação.
O Centro, que trata com excelência as questões de acessibilidade, vai
atender cerca de 60 municípios do noroeste paulista e o investimento do
Estado é de R$ 7 milhões.
Assessoria de Imprensa

Itamar
Borges,
deputado
eleito, agradece Federação
Paulista de Futsal

O deputado estadual eleito, Itamar
Borges, em visita à sede da
Federação Paulista de Futsal,
agradeceu ao presidente Dr. Ciro
Fontão, a diretoria, as equipes e
também aos funcionários da
entidade pelo apoio recebido na
campanha.

Além do agradecimento, Itamar falou com o presidente sobre
ações, em parceria com a Federação, que estimulem o
desenvolvimento do futsal paulista.
Durante a administração de Itamar como prefeito de Santa Fé do
Sul, a equipe do Santa Fé Futsal foi destaque estadual e
nacional, conquistando vários títulos importantes.
Assessoria de Imprensa

Itamar Borges se reúne com
presidente da APM em São
Paulo

O deputado estadual eleito, Itamar
Borges, esteve esta semana em São Paulo
com o presidente da Associação Paulista
de Municípios (APM), Marcos Monte.

Itamar, que ficou afastado do cargo de diretor da APM para disputar uma
vaga na Assembleia, se reuniu com o presidente para tratar sobre assuntos
que visem o fortalecimento dos municípios paulistas.
O deputado eleito falou sobre sua atuação em defesa do municipalismo.
Assessoria de Imprensa
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Visita ao Comércio de Santa
Clara D’Oeste
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