Habitação

Entrega de casas da CDHU em Onda Verde
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na
Assembleia Legislativa, participou, juntamente com o governador Geraldo Alckmin e o secretário da Habitação, Rodrigo
Garcia, da entrega de 40 casas na cidade de Onda Verde, nesta
quarta-feira (dia 15/07). O evento aconteceu no Conjunto Habitacional Planalto Verde, construído com recursos da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).
Na oportunidade, o deputado Carlão Pignatari reforçou a
reivindicação do prefeito João Henrique Ribeiro Alves e solicitou ao governador Alckmin a liberação de R$ 500 mil para
pavimentação de ruas, reforma e adequação do ginásio de esporte e construção de um clube social para a terceira idade.
Alckmin também autorizou o repasse dos recursos.

Infraestrutura

Recursos para recape e revitalização de avenida em Novais
O deputado Carlão Pignatari reivindicou ao governo do
Estado a liberação de recursos para obras de infraestrutura
em Novais. Acompanhado da prefeita Dorceli Domingues
Pinheiro (Dona Dulce), Carlão esteve em audiência na Casa
Civil com o subsecretário de Assuntos com os Municípios,
Rubens Cury.
A prefeita apresentou uma planilha solicitando a liberação de R$ 750 mil para construção de uma galeria, recapeamento e revitalização da avenida da entrada da cidade,
que dá acesso ao município de Catanduva. A revitalização
congrega a colocação de guias, sarjetas, recape e iluminação
pública.

Infraestrutura

Prefeita de Bálsamo reivindica
R$ 200 mil para construção
de pista de caminhada
A prefeita de Bálsamo, Elizandra Cátia Lorijola Melato, esteve com
o deputado estadual Carlão Pignatari, na Assembleia Legislativa, e reivindicou R$ 200 mil para a construção de uma pista de caminhada
com iluminação na avenida Fepasa.
De acordo com Cátia, a pista vai beneficiar os moradores dos bairros Fepasa, São José e Bento Geraldis. Carlão, que é líder da Bancada
do PSDB na Assembleia, disse à prefeita que iria encaminhar o pedido
à Secretaria estadual de Planejamento, para que inclua no orçamento.

Desenvolvimento Social

Inaugurada Creche-Escola em Mirassolândia;
governo libera recursos para obras
O deputado Carlão Pignatari participou da inauguração de uma Creche-Escola, no município de Mirassolândia, juntamente com o governador Geraldo Alckmin. A unidade, chamada de EMEIEF Maria Luiza, tem
capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos e conta com sete
salas e dois berçários com fraldário e lactário, uma secretaria, um refeitório, banheiros, área de serviço e acessibilidade para melhor atender
os portadores de deficiência.
O governador atendeu pedido da prefeita Terezinha Rodrigues
Lima, autorizando a pavimentação da avenida Walter Lima; destinando
R$ 300 mil para recape de diversas ruas da cidade e mais R$ 250 mil
para reforma da quadra poliesportiva do distrito de Macaúbas.

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.
“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.

