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Abril foi mais um mês de muito trabalho e alguns frutos. Conseguimos entregar mais uma parte dos equipamentos ao
CEPA, agora para promover a climatização das salas. Demos o passo inicial para melhorar a Igreja Matriz de São
José, estivemos em Porto Grande tratando sobre a BR-210, em Brasília para falar sobre a Eletronorte e a questão da exploração de
petróleo no Amapá, além de avançarmos nas conquistas com a MP660. Temos muito que fazer. Vamos juntos!

Mp660 – A UM PASSO DA VITÓRIA

Após aprovação da Medida Provisória Nº 660 na Câmara Federal
e no Senado, um grupo de parlamentares reuniu com o vicepresidente da República, Michel Temer, articulando a sanção
integral da MP660. O vice-presidente se comprometeu em ser o
interlocutor da reivindicação à presidente da República, Dilma
Rousseff. A presidente tem até o dia cinco de maio para
sancionar. O pedido a Michel Temer foi para que o texto seja
integralmente sancionado, sem vetos. Já existe uma articulação
sendo feita com a área técnica do Ministério do Planejamento. E
para Randolfe Rodrigues, que está na batalha pela aprovação ao
lado dos servidores do ex-território do Amapá, a reunião foi um
grande passo para a sanção presidencial: “Hoje, o importante foi
termos conquistado o compromisso de Michel Temmer, de que
vai intermediar junto à Dilma, a sanção sem veto”, arma.

RANDOLFE ENTREGA EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO
O Centro de Formação Prossional do Amapá (CEPA) recebeu 17 centrais de arcondicionado de 24 mil BTUS, parte de um pacote de equipamentos adquiridos com
emenda de autoria do senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP). Em 2014, a instituição
recebeu 88 tablets, 100 notebooks e ainda faltam chegar os 40 computadores interativos.
Os equipamentos, somam o valor de R$400 mil.
@randolfeap / @informerandolfe
Randolfe Rodrigues
Blog do Randolfe
@senadorrandolfe

AUDIÊNCIA NA ANP E NO
Também houve reunião
entre o senador Randolfe
Rodrigues, Prefeitura de
Macapá, Bispo Dom
Pedro Conti, Confraria
Tucuju e o Instituto do
Patrimônio Histórico e
Ar tístico Nacional
(IPHAN) para dar
continuidade às ações
pela recuperação da Igreja Matriz de São José. De acordo com a
Secretaria de Obras de Macapá (SEMOB), a manutenção da
cobertura da igreja e ação de descupinização serão iniciadas de
imediato, foi contratada uma empresa para fazer um estudo
técnico para a produção do projeto e orçamento da recuperação
total do prédio.

MELHORIAS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE

CONSULADO FRANCÊS

Randolfe Rodrigues e o prefeito de Macapá, Clécio Luís,
reuniram com a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, no
Rio de Janeiro, para debater sobre o setor de petróleo e gás
natural no AP. Ainda foram recebidos por representantes do
bureau Business France - entidade francesa que promove
intercâmbio
empresarial com o
Brasil. Na pauta:,
investimentos de
empresas francesas
no AP e a visita de
uma comitiva de
empresários
franceses ao Estado.

MP 660: FÓRUM DOS SERVIDORES

Randolfe Rodrigues, prefeito
Clécio Luís, a diretorapresidente da Companhia de
Trânsito e Transpor te de
Macapá (CTMac), Cristina
Baddini, e o secretário de
Obras, Emílio Escobar, deram
prosseguimento às reuniões
com lideranças e sindicatos
das categorias de taxistas e mototaxistas de Macapá. Discutiram
sobre pavimentação, recursos, abrigos nas paradas de táxis,
mototáxis e scalizações contra o transporte irregular. Randolfe
destinou emenda de R$500 mil para a construção de 30 abrigos
de passageiros, taxistas e mototaxistas em Macapá.

Randolfe participou no Fórum Regional Sindical que ocorreu no
Sebrae e reuniu diversas autoridades para falar sobre a MP660,
que trata da
transposição de
servidores do extinto
Território do Amapá
para o quadro da União.
Foi criada uma
comissão mista que irá
analisar a MP.

Randolfe Rodrigues, senador Davi Alcolumbre, prefeitos e
representantes dos sindicatos do AP participaram de audiência
com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, em Brasília,
para debater assuntos de interesse do Amapá. O ministro se
comprometeu a manter a Regional da Eletronorte no estado. A
sucursal corria o risco de, por vontade da diretoria da empresa,
passar o controle da Regional para subordinação da usina de
Tucur uí, no PA.
“Saímos da
audiência com o
compromisso do
ministro de que a
Eletronorte no AP
não será fechada.
E essa é uma
vitória para todos”,
disse o senador.

Nem mesmo as constantes
quedas de energia
impediram da audiência
pública sobre a BR-210, na
Câmara de Vereadores de
Porto Grande. Os senadores
Randolfe Rodrigues, Davi Alcolumbre e o vereador de Macapá
Lucas Barreto, se comprometeram tratar das reivindicações,
principalmente no que diz respeito a pavimentação da rodovia
Perimetral Nor te,
o b r a s
d e
saneamento
básico e melhorias
urgentes no
sistema de
abastecimento de
energia elétrica.

