Obras

Lideranças de Andradina pedem recursos
Lideranças políticas de Andradina apresentaram reivindicações de recursos ao deputado Carlão Pignatari, que somam
R$ 250 mil. Os pedidos foram
entregues ao deputado pelo
presidente da Câmara Municipal, Joaquim Justino da Silva
(Joaquinzão), no dia 17/01. Carlão esteve ainda com o prefeito
Jamil Akio Ono, com os vereadores Cristiano Rodrigues de Oliveira, Maurício Carneiro, Edgar Dourado de Matos e Carlos Alexandre Soares (Prof. Ceará), além do
médico Flávio Miguel Amorim, ex-vereador e ex-vice-prefeito e diversas pessoas.
Joaquinzão pediu a intervenção de Carlão, junto ao governo do Estado, para a liberação de R$ 200 mil que serão destinados à pavimentação asfáltica do conjunto habitacional Álvaro Gasparelli e mais R$ 50 mil para iluminação do estádio de futebol da Vila Mineira.

Meio Ambiente

Triturador de galhos para Monte Castelo
O deputado Carlão Pignatari esteve
na cidade de Monte Castelo, em janeiro, para fazer a entrega de uma máquina de triturar galhos à Prefeitura. O
equipamento foi solicitado ao deputado pelos vereadores Monique Segatelli
Carreteiro e Roberto Gomes, juntamente com o empresário Antonio Pereira
Neves – Toninho do Urucum, presidente do PSDB. Também participou do encontro, o prefeito Francisco de Lima Soares (Pi). Carlão ainda recebeu o pedido
de um veículo para o Conselho Tutelar e recursos para obras de infraestrutura em uma área degradada pelo grande volume de
enxurradas, que se transformou numa grande erosão.

Recursos

Reivindicações de Nova Independência
A prefeita de Nova Independência, Neusa Lopes da
Costa Joanini, apresentou diversas reivindicações ao deputado Carlão Pignatari, durante visita que o parlamentar
fez à cidade. Neusa entregou ao deputado um pedido de
recursos de R$ 195 mil para aquisição de equipamentos e
materiais para a montagem de um laticínio, para servir à
população que reside nos assentamentos rurais existentes no município. Também reivindicou um veículo para o
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); R$ 200
mil para a Saúde, a pedido do vereador Nenão; R$ 250 mil
para obras de infraestrutura em dois assentamentos e um caminhão ¾ carga seca, avaliado em R$ 130 mil. A prefeita ainda pediu
apoio ao deputado para que desenvolva gestões junto ao governo do Estado, visando a conquista de casas populares.

Região

Recursos para obras e ambulância para Suzanápolis
O prefeito de Suzanápolis, Osmar Mendanha Dias, reivindicou apoio do deputado
Carlão Pignatari, para conquistar uma ambulância de grande porte, do tipo van, para
transporte de pacientes para outras cidades
e recursos para obras no recinto de festas da
cidade. Solicitou ainda a intervenção do deputado para ajudar na regularização de uma
área, junto à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), para a
construção de cerca de 150 casas; além de
recursos para a pavimentação asfáltica de uma estrada de 17 quilômetros, que liga Suzanápolis à rodovia dos Barrageiros.
Em outra reunião, o ex-prefeito Antonio Alcindo Vidoti e o vereador José Luiz Gava (Tum) pediram R$ 150 mil do governo do Estado
para ampliar a ciclovia e pista de caminhada existente na entrada da cidade, de 500 metros para mil metros.

