Infraestrutura

Nova Aliança receberá R$ 350 mil para obras
O secretário da Casa Civil, Edson Aparecido, autorizou a
liberação da de R$ 350 mil para Nova Aliança, a pedido do deputado Carlão Pignatari, que acompanhou o prefeito Jurandir
Barbosa de Moraes (Jura), em audiência no dia 30/01. Jura
disse que R$ 200 mil serão destinados a obras de pavimentação e recapeamento em diversos pontos da cidade. Os R$ 150
mil restantes serão para a construção de banheiros públicos
na Praça da Matriz.

Governo

Recursos e equipamentos
para Ibirá
O governador Geraldo Alckmin liberou recursos, veículos e equipamentos para os municípios de Ibirá, Urupês,
Irapuã e Sales. O deputado Carlão Pignatari acompanhou
a visita do governador a essas cidades. Ibirá receberá R$
2,135 milhões em investimentos para infraestrutura turística e R$ 400 mil para a Santa Casa, destinados à aquisição
de equipamentos.

Habitação

Urupês ganhará 150 novas
casas e Banco do Povo
Para a cidade de Urupês, o governador Geraldo Alckmin,
com apoio do deputado Carlão Pignatari, anunciou a construção de 150 novas casas, a instalação de uma unidade do
Banco do Povo e disse que encaminharia a reivindicação do
prefeito Toni Bomba, de canalização de um córrego, para
análise do DAEE.

Benefícios

Veículos, creche e
recapeamento para Irapuã
No município de Irapuã, o governador Alckmin lembrou das
recentes doações, como uma van para transporte de pacientes,
um micro-ônibus escolar, um caminhão coletor e compactador de
lixo, uma creche no valor de R$ 1 milhão e a reforma do terminal
rodoviário. Aproveitou para liberar R$ 250 mil para recapeamento
de ruas da cidade. O deputado Carlão Pignatari participou da cerimônia na cidade.

Benefícios

Sales receberá R$ 450 mil
para melhorias
Por indicação do deputado Carlão Pignatari, o governador Geraldo
Alckmin liberou R$ 200 mil para melhorias na UBS (Unidade Básica de
Saúde) e R$ 250 mil para reformas na Praia do Cervinho, no município
de Sales. O governador visitou a cidade, oportunidade em que se colocou à disposição da população. Carlão vem trabalhando em prol de
Sales desde o início do seu mandato.

Transportes

Iniciadas as obras de melhorias
na rodovia SP-379
O governo do Estado iniciou as obras de melhorias e modernização ao
longo de toda a rodovia Roberto Mário Pedrosa (SP-379). O governador Geraldo Alckmin esteve em visita às cidades de Ibirá, Urupês, Irapuã e Sales,
em janeiro, acompanhado do deputado Carlão Pignatari. As obras serão divididas em três lotes, num investimento de R$ 81,5 milhões. Ao longo dos
51 km, serão feitos recapeamento, acostamento asfaltado dos dois lados,
trecho de faixa adicional, trevos e obras de segurança para evitar acidentes.
O DER estima que os serviços sejam concluídos em janeiro de 2015.

Transportes

Licitação para recuperação da rodovia SP-355
O deputado Carlão Pignatari anunciou a publicação do edital de abertura de licitação para recuperação da rodovia Maurício Goulart (SP-355).
A recuperação dessa rodovia foi reivindicada por Carlão e autorizada pelo
governador Geraldo Alckmin. A obra vai beneficiar os municípios de Bady
Bassitt, Nova Aliança, Mendonça e Adolfo. Os serviços consistem na recuperação da pista e dos acostamentos, numa extensão de 45,764 quilômetros, com início na BR-153, construção de uma rotatória em frente ao
frigorífico avícola em Nova Aliança, reabilitação da sinalização horizontal,
construção de rotatórias vazadas e serviços preliminares e complementares. O DER orçou a obra em R$ 12.118.890,74 e o prazo para conclusão
dos serviços é de oito meses.

