Assistência

Recursos para as Apaes e assistência social
O governador do Estado, Geraldo Alckmin, assinou os Autorizos, liberando recursos para as Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) e para os municípios investirem em assistência social. Ao todo, foram R$ 5,3 milhões para as Apaes e R$ 11,46
milhões para a assistência.
O primeiro Autorizo foi assinado em Parisi, onde o governador entregou as chaves de 90 casas da CDHU. Foram destinados
R$ 4,9 milhões para os municípios que integram Drads (Diretoria
Regional de Assistência Social) de Fernandópolis, cabendo a cada
município, aproximadamente R$ 80 mil.
Depois, já em Poloni, onde o Alckmin entregou 150 moradias,
ele assinou o Autorizo de R$ 6,564 milhões para assistência social
dos municípios daquela região e R$ 5,3 milhões para as Apaes.

Meio Ambiente

Carlão lança a Frente Parlamentar Ambientalista
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na
Assembleia Legislativa, lançou, no dia 25 de junho, a Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável e cobrou soluções para os problemas ambientais de cada região do
Estado. Estiveram presentes o presidente da ONG SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, a secretária estadual de Meio Ambiente,
Patrícia Iglecias, entre diversas lideranças do setor.
Para Carlão, as lideranças precisam focar seus olhos para solução de muitos problemas, que são específicos de cada região.
“A responsabilidade com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável não é apenas do Estado, ou das ONGs ambientalistas, é uma preocupação de todos nós, inclusive do setor
produtivo, pois é preciso eficiência dos recursos na produção e
responsabilidade para um consumo sustentável. Só assim é que conseguiremos garantir o provimento de recursos naturais para
esta e para as gerações futuras, para o combate da miséria e a erradicação da pobreza”, disse Carlão.

Governo

Prefeitos assinam convênios de
emendas de Carlão
Diversos municípios da região Noroeste Paulista assinaram convênios com
o Governo do Estado, recentemente, por ação do deputado estadual Carlão
Pignatari, líder da Bancada do PSDB. A liberação dos recursos faz parte do terceiro lote de convênios de 2015 foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin.
Ao todo foram firmados 99 convênios com 89 municípios no valor total de R$
36.495.072,49.
Da região, por meio de pedidos do deputado Carlão, foram beneficiados os
seguintes municípios: Bálsamo - R$ 380 mil para infraestrutura, Cardoso - R$
250 mil para reforma do Centro Social, Macedônia - R$ 300 mil para infraestrutura, Onda Verde - R$ 100 mil para infraestrutura, Planalto -um ônibus para
transporte escolar e Zacarias - R$ 250 mil para construção de um CCI – Centro
de Convivência do Idoso.

Assistência

Entidades de Votuporanga
recebem recursos do
governo do Estado
Três entidades assistenciais de Votuporanga foram beneficiadas com recursos do governo do Estado, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, na tarde desta
segunda-feira (dia 13/07). A cerimônia que contou com a
presença do governador Geraldo Alckmin, do secretário de
Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, o deputado estadual Carlão Pignatari, serviu para comemorar os 25 anos
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
De acordo com o deputado Carlão, receberão recursos o Lar Celina e a Apae (Associação de Pais e amigos dos Excepcionais, cujos
convênios devem ser assinados por seus representantes na Drads (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) de Fernandópolis. Outra entidade beneficiada foi o Lar Viver Bem, que cuida de senhoras idosas. A instituição foi representada no ato por
sua presidente Maria Augusta Caitano dos Santos Marques – Lia. As três vão receber R$ 75 mil cada para aquisição de equipamentos.
Ainda da região, segundo Carlão, foi beneficiado município de Mira Estrela, com R$ 35 mil para aquisição de equipamentos.

