Saúde

Mirassolândia recebe duas vans e recursos para UBS
O deputado Carlão Pignatari fez
a entrega simbólica das chaves de
duas vans para transporte de pacientes em Mirassolândia, no dia 16/01.
Os veículos foram conquistados pelo
deputado junto ao governo do Estado. Participaram da cerimônia a
prefeita Terezinha Rodrigues Lima, a
coordenadora de Saúde, Cristina Camargo, vereadores e servidores municipais. Além das duas vans, Carlão
destinou R$ 216 mil, que já estão de posse da Prefeitura, para reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS). Na oportunidade, Cristina
entregou ofício ao deputado reivindicando mais R$ 80 mil, com o objetivo de instalar no local um pronto-socorro.

Casa Civil

Novais pede recursos para
obras de infraestrutura
O deputado Carlão Pignatari acompanhou a prefeita de Novais, Dorceli do
Carmo Domingues Pinheiro, em audiência na Casa Civil, com o secretário adjunto Rubens Cury, dia 22/01, para reivindicar recursos para obras de infraestrutura. A prefeita pediu R$ 200 mil para a construção de galerias e pavimentação
asfáltica. O deputado reiterou ao secretário a inclusão da cidade no programa
Frente de Trabalho, pois há muitas pessoas desempregadas necessitando de
uma “força” neste momento. Dorceli solicitou pelo menos 50 vagas.

Apoio

Carlão reafirma parceria para trabalhar por Ipiguá
Em encontro com as lideranças de Ipiguá, no dia
16/01, o deputado Carlão Pignatari reafirmou a parceria
que mantém com o município e sua disposição de continuar trabalhando para ajudar a administração municipal.
A reunião aconteceu no gabinete do prefeito Emílio Pazianoto. Também estavam presentes os vereadores José
Luiz Fachin, presidente da Câmara, Domingos Vince e
Zeza, além de diversos servidores. O prefeito lembrou de
algumas conquistas de Carlão para a cidade, como uma
van para transporte de pacientes, R$ 250 mil para recapeamento, recursos para reforma do centro de convivência,
entre outros. Pazianoto pediu ainda recursos para a reforma da praça central e para a construção de uma avenida perimetral, com o
objetivo de desviar o trânsito de veículos pesados da principal rua que corta a cidade.

Habitação

Entrega de 141 casas em Rio Preto
O deputado Carlão Pignatari participou da cerimônia de entrega de 141 novas
casas no Distrito de Talhado e Jardim João Paulo II, em São José do Rio Preto, em
janeiro. As chaves foram entregues pelo governador Geraldo Alckmin. Os novos
mutuários terão prazo de até 25 anos para quitar o financiamento. Também foi
inaugurada a UBS (Unidade Básica de Saúde) de Talhado. O novo prédio da unidade tem instalações modernas, com cinco consultórios, consultório odontológico, salas de curativo, observação, coleta, vacinas e inalação, além de farmácia
e banheiro com acessibilidade. A equipe é composta por médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, dentista, farmacêutico, entre outros.

Região

Vereadores de Mirassolândia fazem reivindicações
O deputado Carlão Pignatari se reuniu com os vereadores Jaime Leandro Durigan e José Aparecido Mendes Ramos, de Mirassolândia, em
encontro na residência do ex-prefeito João Carlos Fernandes - Nenzão.
Jaime Leandro pediu que o deputado consiga recursos do governo para
reforma e ampliação de um centro de convivência no conjunto habitacional da CDHU. Jaime ainda reivindicou recursos para a construção de
uma cancha de bocha e um campo de malha, na Praça do Idoso, além
de um veículo para o Conselho Tutelar. Já o vereador José Aparecido,
que representa o bairro Macaúbas, solicitou recursos para recapeamento de algumas ruas da localidade, bem como para a pavimentação de
alguns trechos, que ainda contam com o benefício.

Investimentos

Carlão acompanha governador
Alckmin em Barretos
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o governador Geraldo Alckmin no
município de Barretos, que, na oportunidade, deu início às obras de recuperação
e modernização da rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Os trechos da rodovia
Assis Chateaubriand que cortam os municípios de Barretos e Olímpia passarão por
obras de recapeamento, pavimentação dos acostamentos, terceiras faixas, obras
de segurança e melhorias, do km 102 ao km 157,55, em uma extensão de 55,55
quilômetros. Carlão também esteve presente ao ato de assinatura de convênio do
repasse de recursos no valor de R$ 11,4 milhões para a Santa Casa de Barretos.

Meio Ambiente

Reflorestamento da Cachoeira do Talhadão
O governo do Estado começou a reflorestar a Cachoeira do Talhadão, no município de Palestina. A notícia agradou ao deputado estadual
Carlão Pignatari, que, desde 2012 vem lutando pela defesa do projeto
de recuperação do manancial, ao lado de outros deputados e lideranças regionais. O projeto de reflorestamento é desenvolvido pela Amertp
(Associação de Defesa do Meio Ambiente dos Rios Turvo e Preto) e visa
recuperar aproximadamente dez hectares da margem esquerda de uma
das belezas naturais mais encantadoras do Estado.

Transportes

Pavimentação de vicinal
no município de Guapiaçu
O deputado Carlão Pignatari comemorou a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), em sua edição do dia 25 de janeiro, da homologação da licitação para a
contratação das obras e serviços de pavimentação e melhorias na vicinal GPI-040,
localizada município de Guapiaçu. Foi homologadaa empresa AGN Construções
Ltda.. A obra está orçada em R$ 4,3 milhões. A estrada vicinal tem 2,8 quilômetros
de extensão e liga Guapiaçu à rodovia SP-425 (Assis Chateaubriand).

