Região

Carlão acompanha governador Alckmin
em cidades da região
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, acompanhou o governador Geraldo Alckmin,
no mês de outubro, em visita a diversas cidades da região Noroeste. Na oportunidade, foram inauguradas diversas obras, construídas
com recursos do governo do Estado e que tiveram a intervenção de Carlão para serem liberados.

São Francisco

Em São Francisco, foram entregues as obras de reforma e adequação do Centro Poliesportivo “Aparecido
dos Santos Novo”. A recepção às autoridades foi feita
pelo prefeito Maurício Honório de Carvalho.
O governador entregou também uma academia de
ginástica e inaugurou, simbolicamente, a ponte sobre
o córrego do Botelho, uma ponte importante para a
zona rural do município, cujos recursos foram solicitados pelo deputado Carlão.
Alckmin liberou ainda R$ 300 mil para obras de infraestrutura no município, que incluem uma reforma
do terminal rodoviário, melhorias no velório e no campo de futebol e piscina do centro de lazer.

Aparecida d'Oeste

Em Aparecida d'Oeste, foi inaugurada a UBS (Unidade Básica de Saúde), totalmente reformada. O recurso foi repassado através do programa Qualis UBS,
criado pela Secretaria de Estado da Saúde. As lideranças foram recepcionadas pelo prefeito Izaías Aparecido
Sanchez. O governo do Estado investiu R$ 277 mil reais, sendo R$ 217 mil na obra e R$ 60 mil para equipamento.
Também em Aparecida d’Oeste, Alckmin descerrou
a placa de inauguração da Delegacia de Polícia, que foi
ampliada e reformada com investimento de R$ 530 mil.

A pedido do deputado Carlão, o governador Alckmin liberou R$ 500 mil para asfaltar a vicinal ADT 030,
de 800 metros, que liga a cidade até o Frigorífico Frigosul. Esses recursos vinham sendo reivindicados por
Carlão e pelo prefeito Izaías há vários anos. O governo também autorizou R$ 150 mil para obras de infraestrutura e mais R$ 80 mil
para reformas e adequações no recinto da Festa do Peão de Aparecida.

Palmeira d’Oeste

O deputado Carlão Pignatari e o Geraldo Alckmin inauguraram também as obras de reforma e ampliação da unidade do Detran.SP de Palmeira d'Oeste. No local, foram
instaladas as novas tecnologias para a otimização dos serviços. As lideranças foram recepcionadas pelo vice-prefeito
Reinaldo Savazi (Dodô). O governo investiu R$ 260 mil nas
obras de reforma.
Ainda durante a visita, Alckmin assinou dois convênios
com a prefeitura para realização de obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município, um no valor de
R$ 96 mil e outro no valor de R$ 150 mil. Alckmin também
liberou R$ 400 mil para obras de infraestrutura urbana. Os
recursos serão destinados também a melhorias no Distrito
de Dallas.

Mira Estrela

O deputado Carlão Pignatari participou do sorteio de
100 casas da CDHU, em Mira Estrela. O secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia, participou do evento
que aconteceu no estádio municipal Manoel Estrela Matiel. Estavam inscritas para o sorteio 388 famílias. Estiveram presentes o prefeito de Mira Estrela, Antonio Carlos
Macarrão do Prado, e outros prefeitos da região.
O conjunto habitacional, localizado na Rua Francisco
Delfino, foi viabilizado em parceria com a Prefeitura, que
doou o terreno e administra as obras. O Governo do Estado, por meio da CDHU, repassa os recursos financeiros
ao município e supervisiona todas as etapas dos trabalhos. O investimento nesta obra é de R$ 10,9 milhões.

