Recursos Hídricos

Recursos do Fehidro para municípios da região
O deputado Carlão Pignatariacompanhou diversos prefeitos da região em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, para assinatura de convênios com o governo do Estado, na área de recursos hídricos e saneamento.
Foram assinados, ao todo, 296 contratos para liberação de recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). São R$ 118 milhões que serão utilizados em planos e obras para proteção e recuperação dos recursos hídricos e melhoria no saneamento.

Aparecida d’Oeste

O prefeito de Aparecida d’Oeste, Izaías Aparecido Sanches, assinou
convênio de R$ 77.991,93, que serão empregados na elaboração de estudos e projetos da Bacia Hidrográfica do Afluente MD do Córrego do Boi.

Marinópolis

Para Marinópolis, o prefeito Jarbas de Lima Júnior firmou convênio no
valor de R$ 67.175,28, para contratação da elaboração do Plano Diretor
Municipal de Combate a Erosão Rural.

Palmeira d’Oeste

Também o prefeito Luciano Esparapani, de Palmeira d’Oeste, assinou
termo de referência para contratação da elaboração do Plano Diretor Municipal de Combate a Erosão Rural no valor de R$ 88.420.

A prefeita da Indiaporã, Elaine Rocha, com o deputado Carlão

São Francisco

Já o prefeito Maurício Honório de Carvalho, de São Francisco, assinou
convênio de R$ 237.667,52 para a construção de galeria de águas pluviais,
nos trechos 08 a 11 da Sub Bacia B.

Guarani d’Oeste

Para Guarani d’Oeste, o governo vai liberar R$ 104.634,60, para o desenvolvimento de estudos para elaboração do Plano de Gestão e Recuperação de Áreas Ciliares.

O prefeito de Palmeira d’Oeste, Luciano Esparapani

Indiaporã

Já para Indiaporã, os recursos, no valor de R$ 67.871,40, serão para
a contratação de Plano Diretor de Drenagem Rural (controle de erosão).

Santa fé e Rubineia

A Estância Turística de Santa Fé do Sul será contemplada com R$
61.760 e Rubineia receberá R$ 59.438.

Santa Salete

O prefeito de Santa Salete, Ivalderis Molina, firmou convênio no valor
de R$ 85.169, para a instalação de fossas sépticas biodigestoras e melhoria
do saneamento rural.

Carlão acompanhou o prefeito de Santa Fé do Sul, Armando Rossafa

Vitória Brasil

Por sua vez, a prefeita Ana Lúcia Olhier Modulo, de Vitória Brasil, assinou convênio no valor de R$ 351.921,50, para a construção de galerias de
águas pluviais – sub-bacia D, nos trechos 20 a 25.

Paulo de Faria

O município de Paulo de Faria será beneficiado com R$ 134.722 para
a construção de galerias de águas pluviais – Sub-bacia I, trechos 76 a 78.

A prefeita Ana Lúcia, de Vitória Brasil, assinou convênio

Assistência Social

Recursos para reforma de
CCIs de Santa Fé do Sul
O deputado Carlão Pignatariacompanhou o prefeito da
Estância Turística de Santa Fé do Sul, Armando Rossafa, em
audiência com o secretário de Estado de Desenvolvimento
Social, Floriano Pesaro, para reivindicarR$ 250 mil, para a
reforma e ampliação de dois Centros de Convivência do Idoso (CCIs) da cidade.
Estão necessitando de reparos urgentes o Centro de
Convivência do Idoso“Orestes Borges”,cujo pedido foi feito
pelo vereador Alcir Zaina, e o Centro de Convivência do Idoso São Francisco.

Infraestrutura

R$ 300 mil para asfalto
em Vitória Brasil
O deputado Carlão Pignatarireivindicou a liberação de
R$ 300 mil para pavimentação asfáltica em diversas ruas da
cidade de Vitória Brasil. O pedido foi apresentado ao subsecretário Rubens Cury, em audiência na Casa Civil, com a
presença da prefeita Ana Lúcia Olhier Modulo.
A prefeita explicou ao subsecretário Rubens Cury que
são ruas onde estão instalados o CRAS, Delegacia de Polícia,
terminal rodoviário e Casa da Agricultura. O subsecretário
disse que o pedido será encaminhado para análise do governador Geraldo Alckmin.

Infraestrutura

Recursos para asfalto em
Santa Fé do Sul
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito
da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Armando Rossafa, em audiência na Casa Civil, para apresentar reivindicação ao subsecretário Rubens Cury.O prefeito solicitou
R$ 446 mil para pavimentação asfálticada avenida que
dá acesso ao novo cemitério municipal São João Batista
II e também das ruas do Distrito Industrial II.

Turismo

Recursos para a Festa de Peão
de São Francisco
O deputado estadual Carlão Pignatari conquistou recursos do governo do Estado para a montagem da estrutura da Festa de Peão do
município de São Francisco. A verba será liberada pela Secretaria estadual do Turismo. A festa ocorreu de 30 de abril até 3 de maio.São
Francisco comemorou57 anos de fundação com a 26ª Festa do Peão
de Boiadeiro. Os recursos para a montagem da estrutura da festa foram solicitados ao deputado Carlão pelo prefeito Mauricio Honório
de Carvalho.

Segurança

Deputado Carlão Pignatari reitera pedido de delegada
da Mulher para Santa Fé do Sul
Cargo está vago e pode ser preenchido até o final deste ano
O deputado estadual Carlão Pignatari – líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa – esteve em audiência com o
Delegado Geral do Estado de São Paulo, YoussefAbaeChahin, e reiterou a nomeação de uma delegada da Mulher para Santa Fé
do Sul. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira (dia 23/03).
Carlão justificou que Santa Fé do Sul é uma Estância Turística e está situada praticamente na fronteira do Estado de São
Paulo com o Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com ele, o cargo está vago há bastante tempo e faz-se necessário o seu
preenchimento, para que a Polícia possa oferecer mais segurança, principalmente às mulheres e crianças.
O deputado ainda explicou que é comum o crime contra as mulheres e crianças pela fragilidade que apresentam perante os
homens mal intencionados. “Precisamos assegurar tranquilidade à população feminina vítima de violência, através das atividades de investigação, prevenção e repressão dos delitos praticados contra a mulher”, argumentou.
Além disso, acrescentou Carlão, “as mulheres são expostas a agressões como lesões corporais, ameaças, estupros, sedução,
entre outros crimes”.
O Delegado Geral disse ao deputado que o caso será analisado com muita atenção e que até o final deste ano a cidade de
Santa Fé do Sul deverá ser contemplada com a designação de uma delegada da Mulher.

