Transportes

Para Carlão, duplicação da Euclides da Cunha
alavanca desenvolvimento regional
O deputado Carlão Pignatari (PSDB) participou, no dia
29 de junho, da inauguração da duplicação do primeiro
trecho da rodovia Euclides da Cunha (SP 320). O evento
aconteceu em Santa Fé do Sul, às margens da rodovia, com
a presença do governador Geraldo Alckmin, do secretário
dos Transportes, Saulo de Castro, prefeitos, vereadores
e autoridades de toda a região. “Para nós, é uma grande
felicidade ver realizado o sonho de toda a região, que é
a rodovia Euclides da Cunha duplicada. Realizamos várias
gestões junto ao governo e hoje vemos o quanto esta obra
significa para o desenvolvimento de nossa região”, destacou o deputado Carlão Pignatari.

Votuporanga

Carlão conquista recurso para ajudar a Santa Casa
A Santa Casa de Votuporanga garantiu junto à Secretaria de Estado da Saúde o recebimento de R$ 3.596.455,72,
que serão repassados em oito parcelas. A primeira, já recebida em junho, no valor de R$ 1.307.802,08 e as demais no
valor de R$ 326.950,52 mensais, sairão até dezembro de
2012. Os recursos foram conquistados pelo deputado Carlão Pignatari e vem para minimizar o impacto financeiro e
o déficit que o Hospital vem suportando desde 2011, em
razão do volume dos atendimentos SUS realizados.

Saúde

Para deputado, Hospital do Câncer de Jales reduz
a distância e o sofrimento dos pacientes
O deputado Carlão Pignatari participou da inauguração dos setores de internação, centro cirúrgico e Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) da Unidade III do Hospital de Câncer de Barretos na cidade de
Jales, no dia 29 de junho. Na oportunidade, o deputado destacou que
o investimento feito pelo Estado e pela voluntária dona Eunice Diniz
ameniza o sofrimento das pessoas. Para Carlão, os melhoramentos
vão reduzir a distância e o sofrimento dos pacientes, que têm que
se deslocar até Barretos em busca de tratamento. O investimento na
expansão do Hospital foi de R$ 10 milhões, sendo R$ 4 milhões do
Governo do Estado, R$ 5 milhões de dona Eunice e R$ 1 milhão da
iniciativa privada.

Fernandópolis

Carlão Pignatari destaca evolução da Saúde na região
Ao participar da inauguração do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e unidade da Rede Lucy Montoro na cidade de Fernandópolis, o deputado Carlão Pignatari destacou a evolução do setor de
Saúde na região Noroeste Paulista. O evento aconteceu no dia 30 de
junho, com a presença do governador Geraldo Alckmin, secretários
estaduais e autoridades de toda a região. Para Carlão, a inauguração
desse AME e da unidade Lucy Montoro fortalece e melhora o atendimento à população, que passa a ter mais opções para tratamento de
saúde totalmente de graça.

Valentim Gentil

Deputado Carlão conquista recursos para a Chopplândia
O deputado Carlão Pignatari foi o interlocutor junto à Secretaria
Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional para a liberação de um convênio, no valor de R$ 150 mil, que objetiva a instalação
de um sistema de iluminação no lago 2 do Parque Chopplândia, em
Valentim Gentil. Além da instalação de postes de iluminação, também
serão construídos cinco quiosques. O Parque Chopplândia é um dos
principais pontos turísticos de Valentim e frequentemente recebe a
visita de turistas e moradores da cidade. “É muito importante que o
Poder Público ofereça alternativas para que a população possa desfrutar de momentos de lazer e entretenimento”, disse o deputado Carlão
Pignatari.

Social

Conselho Tutelar de Parisi recebe
veículo conquistado por Carlão
O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Parisi recebeu
um veículo (Fiat Palio) adquirido com recursos (R$ 30 mil) conquistados pelo deputado Carlão Pignatari junto à Secretaria estadual de
Desenvolvimento Social. A entrega do veículo ocorreu no dia 6 deste
mês na Praça da Matriz, em Parisi, em cerimônia informal que contou
com a presença da prefeita Gina Mara dos Santos Pastreis, de vereadores e integrantes do Conselho Tutelar. Para Carlão, “é prazeroso
poder ajudar o Conselho Tutelar de Parisi, que faz um trabalho sério
de ajuda às crianças e adolescentes”.

Segurança

Carlão conquista recursos para delegacias
dos municípios de Poloni e União Paulista
Os prefeitos de Poloni, Rinaldo Escanferla (Curimba), e de União Paulista, Marli Padovezi Teixeira, assinaram convênio com a Secretaria estadual de Segurança
Pública para a liberação de R$ 400 mil e R$ 600 mil, respectivamente. Os recursos
foram conquistados pelo deputado
Carlão Pignatari e serão destinados à
reforma e construção de prédio da Delegacia de Polícia. “Com esses recursos
será possível a Poloni e União Paulista
fazerem as adequações necessárias no
prédio da Delegacia de Polícia. O Governo do Estado tem proporcionado
os recursos necessários para o desenvolvimento de nossa região e o município de Poloni também tem recebido especial
atenção”, disse o deputado Carlão Pignatari.
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