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Carlão conquista R$ 1,7 milhão para Santa Fé do Sul
O deputado Carlão Pignatari conquistou R$ 1.699.986,77 do FID (Fundo Estadual de Defesa de Interesses Difusos) para a Estância
Turística de Santa Fé do Sul. Os recursos são para recuperação de área degradada do antigo lixão da cidade.
Este é o segundo convênio que o deputado Carlão conquista para Santa Fé do Sul. Em 2014, ele conseguiu a liberação de R$
1.676.613,73 para adequação do Parque Ecoturístico das Águas Claras, para acessibilidade e implantação de trilha suspensa na área
de reserva florestal nativa para incentivo de práticas educativas e ambientais. De acordo com o prefeito Armando Rossafa, cerca de
60% das obras desse primeiro projeto já foram executadas.

Infraestrutura

Indiaporã recebe recursos para construir galerias
O deputado Carlão Pignatari conseguiu a liberação de recursos financeiros do Governo do Estado para a construção de
galerias pluviais na cidade de Indiaporã. A prefeita Elaine Alvares Silveira Rocha participou de cerimônia realizada no Palácio
dos Bandeirantes, no dia 09/12, coordenada pelo governador
Geraldo Alckmin.
De acordo com Carlão, o município receberá R$ 208,5 mil
do Fundo Estadual da Habitação. “São recursos importantes
para que a prefeitura de Indiaporã possa construir galerias
para escoamento de águas de enxurradas, evitando inundações e também danos nas ruas”, destacou o deputado Carlão
Pignatari.

Assistência

R$ 370 mil para assistência social de Parisi
O município de Parisi vai receber R$ 370 mil do Governo do
Estado. Os recursos foram conquistados pelo deputado Carlão
Pignatari. O prefeito Oclair Barão Bento esteve em São Paulo
na sema apassada para assinar o convênio com a Secretaria de
Desenvolvimento Social, com a presença do secretário Floriano
Pesaro e do governador Geraldo Alckmin.
Os recursos serão destinados para a construção de uma piscina para o CCI (Centro de Convivência do Idoso) – R$ 120 mil - e
também para a construção de um CRAS (Centro de Referência
de Assistência Social) - R$ 250 mil. O pedido da piscina foi feito
pela primeira-dama do município, Cleide Rodrigues Prete Bento
ao deputado Carlão Pignatari.

Praça da Matriz

Recursos para reforma de praça em Macedônia
O município de Macedônia vai receber R$ 200 mil para obras
de infraestrutura. Os recursos foram destinados pelo deputado
estadual Carlão Pignatari, através de uma emenda parlamentar.
A prefeita Lucilene Cabreira Garcia Marsola esteve em São
Paulo para assinar o convênio com o governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes. Segundo a prefeita, os R$ 250
mil serão destinados a obras de reforma e iluminação da Praça da
Matriz, um dos principais locais de encontro da população.
Os recursos para Macedônia virão da Casa Civil. “É uma importante conquista para a cidade de Macedônia, pois a reforma
e iluminação da praça central vai proporcionar um local muito
mais aprazível para os moradores”, conclui o deputado Carlão
Pignatari.

Veículo

Carlão destina recursos para Álvares Florence
O prefeito do município de Álvares Florence, Calimério Luiz Correa Sales, assinou convênio no Palácio dos Bandeirantes, para receber R$ 30 mil, para aquisição de um veículo para atendimento da
população na área de assistência social. O evento foi coordenado
pelo governador Geraldo Alckmin. Os R$ 30 mil para Álvares Florence são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado
estadual Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na Assembleia
Legislativa.
Os recursos para Álvares virão da Secretaria do Desenvolvimento Social. “Atendemos solicitação do prefeito Calimério, que, segundo ele, a assistência social está necessitando de um veículo para
prestar atendimento à população com maior presteza”, justificou
o deputado.

Governador

Alckmin entrega casas e Delegacia em Populina
O governador Geraldo Alckmin entregou as chaves de 100 casas populares no Conjunto Habitacional Bela Vista na cidade de
Populina, no dia 11/12. As casas em Populina foram reivindicadas
em 2012 ao governo do Estado pelo deputado Carlão Pignatari, a
pedido da vereadora Paulinha (na foto).
As casas têm dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos
em 56,67 m² de área construída. As ruas estão todas pavimentadas e
contam com redes de água, esgoto, drenagem e iluminação pública.
Ainda no município, o governador entregou as novas instalações da Delegacia de Polícia. A unidade policial foi reformada e ampliada para melhorar o atendimento aos mais de 4 mil habitantes
da cidade. Foram investidos R$ 453,7 mil pelo governo do Estado.
De acordo com Carlão, o governador liberou ainda R$ 174 mil
para construção de uma praça, playgroud e iluminação no conjunto da CDHU e mais R$ 100 mil para a Santa Casa da cidade.

Estância

Santa Fé do Sul ganha recursos para construir concha acústica
O prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Armando Rossafa, assinou convênio no valor de R$ 2.296.423,90
com a Secretaria do Turismo, pelo DADE - Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias Turísticas. A liberação dos recursos foi viabilizada pelo deputado estadual
Carlão Pignatari.
A cerimônia ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, com a
presença do governador Geraldo Alckmin, do secretário de
Turismo, Roberto de Lucena, além de diversas outras autoridades.
De acordo com o prefeito Armando Rossafa, o recurso
será destinado para a construção de uma Concha Acústica,
na Praça Sales Filho, no centro da cidade, para a realização
de eventos abertos a toda a população.

Saúde

Governador inaugura UBS e quadra em Santa Salete
O governador Geraldo Alckmin inaugurou no dia 11/12, no
município de Santa Salete, uma moderna UBS (Unidade Básica
de Saúde). O deputado estadual Carlão Pignatari acompanhou a
cerimônia. Entre as melhorias realizadas estão a modernização
do sistema elétrico e hidráulico, troca das janelas e do piso, a
reforma das calhas e do telhado e a pintura de toda a unidade.
Também foi realizada uma reforma para a adaptação dos banheiros para uma maior acessibilidade e a implantação de um
sistema de segurança contra incêndios.
O investimento foi feito por meio do programa Qualis UBS,
criado pela Secretaria de Estado da Saúde.
Ainda em Santa Salete, Alckmin inaugurou a reforma da quadra poliesportiva Antonio Zevoli, no valor de R$ 200 mil, um pedido do deputado Carlão Pignatari, além de outros investimentos. Para complementar, Alckmin autorizou a liberação de R$ 300
mil para recapeamento asfáltico de diversas ruas da cidade.

