Turismo

SP terá mais 140 municípios de interesse turístico
O Estado de São Paulo terá mais 140 municípios de interesse
turístico. Trata-se de um grande projeto para o desenvolvimento
do turismo. O deputado estadual Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, participou da cerimônia
em que o governador Geraldo Alckmin sancionou o Projeto de Lei
Complementar 32/2012, que prevê a ampliação do número de
municípios beneficiários com os recursos vinculados ao Fundo de
Melhorias das Estâncias.
Todas as cidades do Estado, excetos as estâncias já existentes,
podem concorrer, se preencherem alguns critérios como serviço
médico emergencial, meios de hospedagem, serviços de alimentação e transporte, e informação e receptivos turísticos. Está previsto para um investimento de R$ 268 milhões para as 70 cidades
estâncias.

Convênio

Carlão viabiliza R$ 1,1 milhão
para Nova Aliança
O líder da Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, deputado
Carlão Pignatari, viabilizou a liberação de R$ 1,1 milhão para o município de Nova Aliança. O convênio de R$ 1,1 milhão, assinado pelo
prefeito Jurandir Barbosa de Morais, foi viabilizado por Carlão junto
à Casa Civil.
De acordo com o prefeito, os recursos serão utilizados para a reforma e revitalização da Praça da Matriz “Padre João Nolte” e para a
finalização da avenida João Sicutti, numa extensão de 400 metros. A
avenida receberá guias, sarjetas, pavimentação e iluminação.

Recursos Hídricos

Nova Granada receberá recursos
para combate a erosão
O deputado Carlão Pignatari acompanhou prefeita Ana Célia Ribeiro
Salvador (Celinha) na assinaturade termo de referência para a contratação e elaboração do Plano Diretor de Controle de Erosão em Área Rural.
O valor do convênio com o Fehidro é de R$ 84 mil.
Foram assinados, ao todo, 296 contratos para liberação de recursos
do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). São R$ 118 milhões
que serão utilizados em planos e obras para proteção e recuperação dos
recursos hídricos e melhoria no saneamento.

Política

Carlão dá dinamismo
à Bancada do PSDB
Parlamentar foi escolhido pelos demais 21
deputados que compõem a bancada tucana
O deputado estadual Carlão Pignatari foi eleito Líder do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Carlão foi escolhido pelos
21 parlamentares que compõem a bancada tucana, a maior da Assembleia. Carlão está focando sua ação para manter a unidade partidária e o
engrandecimento do PSDB, para auxiliar o Governo do Estado na gestão
política e atendimento aos municípios, com a implementação de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da população paulista.

Infraestrutura

R$ 1 milhão para obras
em Onda Verde
O deputado Carlão Pignatari solicitou a liberação de R$ 1 milhão
para Onda Verde. Carlão acompanhou o prefeito João Henrique Ribeiro Alves, em audiência na Casa Civil, com o subsecretário Rubens Cury.
O prefeito pediu a liberação de R$ 350 mil para pavimentação das
ruas do bairro Alvorada; R$ 350 para a reforma do campo de futebol
da Praça de Esportes “Gil Catanoce" e R$ 350 mil para reforma e adequações do clube municipal, área de lazer destinada a toda população
da cidade.

Recursos Hídricos

Paulo de Faria assina convênio com Fehidro
O município de Paulo de Faria será beneficiado com R$ 134.722 para a construção de galerias de águas pluviais – Sub-bacia I,
trechos 76 a 78. Os recursos são do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).
O prefeito de Paulo de Faria, Mário de Felício Neto – Mário do Cote, assinou convênio com o governo do Estado.

