Transportes

Alças na rodovia Péricles Belini e reparos na Estrada 27
O deputado Carlão Pignatari esteve em audiência com o
secretário de Estado de Logística e Transportes, Duarte Nogueira, acompanhado do prefeito de Votuporanga, Junior
Marão, do vereador Douglas Lisboa e do presidente da Usina
Noble Brasil, Maurício Mizrahi, para cobrar a construção de
alças na rodovia Péricles Belini (SP 461) e urgentes reparos
na Vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27.
Carlão explicou novamente ao secretário a dificuldade
que a população vem sofrendo com a falta de acesso ao município, pela Péricles Belini, principalmente os moradores dos
bairros localizados além da rodovia, que englobam aproximadamente mil famílias, além dos trabalhadores das centenas
de indústrias que ficam do outro lado.
Quanto à Estrada do 27, Carlão e Marão reiteraram a total recuperação da vicinal Adriano Pedro Assi. A recuperação
total da estrada, em seus 32 quilômetros, de Votuporanga a
Sebastianópolis do Sul, está orçada em R$ 17 milhões.

Transportes

Governador Alckmin vistoria obras na rodovia
Elyeser Montenegro Magalhães
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o governador Geraldo Alckmin na vistoria técnica do andamento das obras de modernização e melhorias da Rodovia Dr. Elyeser Montenegro Magalhães
(SP-463) e a reforma da Rodovia de Acesso Irmãos Bonetto (SPA
096/463).
A concentração ocorreu na cidade de Pontalinda, no dia 22 de
agosto, e reuniu lideranças políticas de toda a região. O governador
Alckmin reforçou a importância das obras, uma vez que a “SP-463
interliga três auto-estradas: as rodovias Euclides da Cunha, Feliciano
Sales Cunha e Marechal Rondon.”
De acordo com Alckmin, foram investidos R$ 120,8 milhões na
obra, financiados pelo BIRD (Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento).

Infraestrutura

Recursos para
Paulo de Faria construir
duas avenidas
O prefeito do município de Paulo de Faria, Mário de Felício Neto (Mário do
Coti), assinou convênio com o governo do Estado, no valor de R$ 540 mil, no
Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Geraldo Alckmin. Os recursos, solicitados pelo deputado estadual Carlão Pignatari, foram reivindicados
pelo ex-prefeito Herley Rossi. Desde então, Carlão vinha intermediando na Casa
Civil para que fossem liberados. Serão construídas, com esses R$ 540 mil, duas
avenidas na cidade, sendo que uma delas é na entrada que dá acesso ao trevo da
rodovia Armando Sales de Oliveira - SP-322.

Infraestrutura

Paranapuã recebe recursos para aquisição de máquina
O governo do Estado liberou convênio de R$ 150 mil para a
Prefeitura de Paranapuã, para aquisição de uma máquina de varrição. O convênio foi assinado pelo prefeito Antonio Melhado Neto,
juntamente com o governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos
Bandeirantes.
O pedido para a liberação desses recursos foi feito pelo prefeito no dia 29 de maio, quando do sorteio de casas populares e
endossado pelo deputado estadual Carlão Pignatari. Na oportunidade, Alckmin esteve em Paranapuã e liberou a máquina para
a cidade.
A máquina será usada na limpeza das ruas, tanto na varrição do
dia a dia, quanto na de superfície nas operações de tapa-buraco.

Infraestrutura

Governo do Estado libera
recursos a Mirassolândia
A prefeita do município de Mirassolândia, Therezinha Rodrigues
Lima, assinou convênio com o governo do Estado, no valor de R$ 280
mil. O pedido para que o governador Geraldo Alckmin liberasse os
recursos para Mirassolândia foi feito pelo deputado Carlão Pignatari
ainda no ano passado e reiterados neste ano. Os recursos são para
ampliação e reforma da Avenida Walter Lima, de entrada da cidade.
Serão feitas obras de infraestrutura - adequação e prolongamento da
avenida, além de iluminação, remodelação de guias e sarjetas.

Infraestrutura

Nova Canaã Paulista recebe recursos para
adquirir pá-carregadeira
O governo do Estado assinou convênio com a Prefeitura de Nova
Canaã Paulista, para liberar R$ 280 mil para aquisição de uma pá-carregadeira. O convênio foi assinado pelo prefeito Silvano Cézar
Moreira, juntamente com o governador Geraldo Alckmin. O pedido
para a liberação desses recursos foi feito pelo prefeito Silvano e pelo
deputado Carlão Pignatari no dia 29 de maio último, quando Alckmin esteve em Nova Canaã Paulista para sortear 72 casas populares.
“Com uma pá-carregadeira nova, a Prefeitura de Nova Canaã
Paulista poderá realizar trabalhos que podem melhorar as ruas e
fazer serviços de infraestrutura de extrema necessidade”, disse o
deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na Assembleia
Legislativa.

