Meio Ambiente

Carlão coordena reunião preparatória
para a COP 21 de Paris
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada
do PSDB na Assembleia Legislativa, coordenou,
no dia 24 de agosto, reunião preparatória da 21ª
Conferência das Partes da Convenção das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 21), que
se realizará em dezembro, em Paris, com a participação de 196 países membros. Na ocasião, será
discutido um novo acordo global, em substituição
ao Protocolo de Kyoto.
Carlão é o coordenador da Frente Parlamentar
Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável
da Alesp e disse que uma das metas da frente que
coordena é a consolidação das leis, decretos e resoluções sobre o tema do meio ambiente do Estado, que dificultam o licenciamento ambiental. Disse ainda que serão discutidos ainda problemas ambientais, como a crise hídrica.
Estiveram presentes autoridades nacionais e estaduais e também secretários municipais de meio ambiente, diversos representantes de organizações não governamentais.

Meio Ambiente

Frente Ambientalista discute metas de trabalho
O deputado Carlão Pignatari, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável (Frepam),
presidiu cujo objetivo foi apresentar metas e propostas de trabalho.
Segundo Carlão, “é de extrema importância a participação da
sociedade civil organizada, em conjunto com os órgãos públicos
nas discussões sobre o meio ambiente.”, destacou.
Participaram do evento, as mais altas lideranças do setor no
Estado. Carlão lembrou aos presentes que uma das propostas da
Frente é consolidar as leis ambientais. "São mais de 900, entre resoluções e leis, algumas conflitantes entre si, além de outras que
tratam do mesmo assunto. A ideia é fazer uma avaliação, um ‘enxugamento’, para que fique mais claro e objetivo”, disse.

Meio Ambiente

Carlão comenta sobre o Protocolo de Paris
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista na Assembleia
Legislativa, comentou que o mundo está prestes a dar um importante passo para assumir, de vez, a responsabilidade de melhorar e preservar o meio ambiente.
O lembrete do deputado se faz devido à proximidade da 21ª
Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (COP 21), que acontecerá entre 30 de novembro e 11 de dezembro, em Paris, na França.
Carlão ainda lembrou da Política Estadual de Mudanças Climáticas de São Paulo – PEMC, que prevê a redução de 20% das
emissões de gás carbônico até 2020, valor equivalente a 24 bilhões de toneladas de CO2. “Precisamos assumir nossas responsabilidades com o meio ambiente”, conclui o deputado.

Energia

São Paulo incentiva geração de energia renovável
O Governo de São Paulo vai isentar o ICMS sobre a produção de energia elétrica por micro e minigeradores. Também concederá isenção
fiscal para a fabricação de equipamentos para eletricidade renovável (solar e eólica). A isenção passa a valer a partir de setembro.
O deputado estadual Carlão Pignatari, coordenador da Frente
Parlamentar Ambientalista, avalia que essa medida mostra que
São Paulo dá o exemplo ao incentivar outras fontes de produção
de energia para estimular também a criação de novos empregos.
Os decretos concedem isenção de ICMS sobre a energia elétrica fornecida para microgeradores e minigeradores na quantidade correspondente à energia elétrica injetada na rede de distribuição e também para a produção de equipamentos destinados
a geração de energia eólica e solarimétrica.

