Saúde

Carlão recebe homenagem da Santa Casa de Votuporanga
A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga realizou no
dia 07/02, o 3º Encontro da Irmandade, oportunidade em que
prestou homenagem aos deputados Carlão Pignatari – estadual e João Dado – federal, pelo trabalho quer ambos desenvolvem em prol do hospital. O provedor do hospital, Valmir
Dornelas, enalteceu o trabalho de Carlão. “O Carlão, na última
visita que o governador Geraldo Alckmin fez à Santa Casa, no
final do ano passado (outubro), pediu uma verba de R$ 1,7
milhão para o pagamento do 13º salário dos nossos 2000 colaboradores. O que foi prontamente atendido e conseguimos
superar mais esse desafio”, disse o provedor. Carlão pregou o
fortalecimento da união que existe na cidade. “O importante
é estarmos sempre unidos para fazer deste hospital o melhor.”

Assistência

Carlão acompanha secretário de Desenvolvimento
Social na renovação do Projeto Vivaleite
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o secretário de Estado
de Desenvolvimento Social, Rogério Hamam, na cerimônia de assinatura de Renovação dos Convênios do Projeto Vivaleite, que aconteceu em Votuporanga no dia 29/01. Foram renovados convênios
com 49 municípios, pelo período de mais dois anos. Na região, o
projeto Vivaleite beneficia 15.222 crianças. São distribuídos, mensalmente, 228.300 litros de leite, atingindo um investimento de R$
419 mil, provenientes do governo do Estado. O Projeto Vivaleite é
um instrumento social de distribuição gratuita de leite fluido, pasteurizado, com teor de gordura mínimo de 3%, enriquecido com
ferro e Vitaminas A e D. O objetivo é oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo às pessoas de baixa renda,
além de gerar, de forma indireta, novos empregos no campo.

Segurança

Médico legista e auxiliar de
necropsia para a região
O deputado Carlão Pignatari voltou a cobrar a designação de médico legista e auxiliar de necropsia para a região de
Votuporanga. Carlão esteve em audiência no Instituto de Criminalística do Estado, onde se reuniu com a superintendente
da Polícia Técnica Científica, Norma Sueli Bonaccorso. Carlão
explicou à superintendente Norma que em Votuporanga há
apenas dois médicos legistas para atender toda a região, bem
como somente um auxiliar de necropsia. “O maior agravante, entretanto, é que um dos legistas e o auxiliar estão em processo de
aposentadoria e logo deixarão seus cargos”, argumentou. De acordo com a diretora daquele departamento, em junho, provavelmente, serão destinados dois legistas e um auxiliar de necropsia para Votuporanga. Eles prestarão atendimento em toda a região.

Transportes

Conservação da rodovia Euclides da Cunha
O deputado Carlão Pignatari informou que o Diário Oficial do
Estado (DOE) publicou edital sobre a execução de serviços de conservação de rotina, abrangendo o pavimento, revestimento vegetal, sistemas de drenagem, faixas de domínio e elementos de
segurança na SP 320 – rodovia Euclides da Cunha, do Km 453 ao
Km 629+700m, com 186,700 Km de pista dupla e dispositivos, representando 373,400 Km de pistas (ida e volta) e 167,111 Km de
dispositivos, compreendido entre Mirassol e Rubinéia (divisa dos
Estados de São Paulo com Mato Grosso do Sul), com extensão total de 540,511 Km. Para esses serviços foi homologada a empresa
CONSDON Engenharia e Comércio Ltda..

Transportes

Lançado projeto de recuperação da SP-461
O deputado Carlão Pignatari anunciou que o superintendente do
DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Clodoaldo Pelissioni,
apresentou, em Birigui, o projeto de recuperação da rodovia SP-461. O
governo do Estado deve investir R$ 235 milhões para recuperar totalmente a rodovia SP 461, de Bilac a Cardoso.
Neste primeiro lote, o projeto prevê a recuperação de 72 quilômetros, de Bilac a Turiúba. Além da recuperação da pista, serão feitas
pavimentação dos acostamentos e construção de dispositivos, como a
demolição de uma antiga passagem inferior à pista, que liga as cidades
de Lourdes e Buritama, no km 54+460 m, e a consequente construção
de um viaduto.

