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Infraestrutura

Governo destina recursos para Bálsamo
O governo do Estado liberou R$ 380 mil para obras de infraestrutura na cidade de Bálsamo. Os recursos foram reivindicados pelo deputado estadual Carlão Pignatari na Casa Civil. A prefeita Cátia Melato
assinou o convênio no último dia 09/12, no Palácio dos Bandeirantes,
na presença do governador Geraldo Alckmin.
De acordo com a prefeita, os R$ 380 mil serão utilizados em
obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade. Ela
explicou que há muitas ruas que estão com o asfalto deteriorado
e cheio de buracos, o que provoca danos e veículos e até mesmo
acidentes.

Praça pública

Distrito de Nova Itapirema recebe R$ 106 mil
O Distrito de Nova Itapirema, município de Nova
Aliança, vai receber R$ 106 mil do Governo do Estado para
a construção de uma praça. Os recursos foram solicitados
pelo deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB
na Assembleia Legislativa, ao secretário da Habitação, Rodrigo Garcia.
O prefeito Jurandir Barbosa de Moraes assinou o convênio no dia 09/12, no Palácio dos Bandeirantes. Também esteve presente ao ato o vereador Jose Aparecido
Ramos (Bé).

Recapeamento

Carlão conquista recursos para recape em Adolfo
O deputado Carlão Pignatari conquistou
a liberação de R$ 250 mil para o município
de Adolfo. Os recursos são provenientes de
uma emenda parlamentar apresentada por
Carlão e o convênio foi assinado dia 09/12,
no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador Geraldo Alckmin e a prefeita Rosângela
Biliato de Oliveira, que estava acompanhada dos vereadores Izael Antonio Fernandes
(Chem) – presidente da Câmara Municipal
-, Antonio Carlos Aguiar, Ricardo Di Giorgio Robles (Ricardo da Granada), do PSDB.
O pedido para a liberação dos recursos foi feito, ao deputado Carlão Pignatari, por Chem e seus pares que compareceram ao
evento. De acordo com o vereador Chem, os R$ 250 mil serão utilizados para obras de recapeamento das ruas do bairro Maria Verde
do Tietê e diversas ruas da cidade de Adolfo.

Convênio

Novais recebe R$ 160 mil para obras de infraestrutura
O deputado Carlão Pignatari conquistou a liberação de recursos da ordem de R$ 160 mil para obras de infraestrutura
urbana em vias do município de Novais. O governador Geraldo Alckmin esteve na cidade recentemente, quando assinou
convênio com a prefeita Dorceli do Carmo Domingues Pinheiro (dona Dulce).
Entre as obras, estão previstas redes de galerias, bocas de
lobos e recapeamento asfáltico. A Prefeitura de Novais será
responsável por licitar e acompanhar as obras e deverá prestar contas ao Estado. Serão investidos R$ 160 mil do tesouro
paulista e contrapartida do município de R$ 7.266,46.

Segurança

Inaugurada a nova Delegacia de Polícia em Embaúba
O deputado Carlão Pignatari participou da inauguração da nova sede da Delegacia de Polícia do município de Embaúba, no final de novembro. Carlão acompanhou o governador Geraldo Alckmin para a cerimônia.
A comitiva foi recepcionada pelo prefeito Paulo Rogério
Bruneli, além de vereadores e população.
A nova Delegacia de Polícia foi construída a partir de
um investimento de R$ 523,7 mil, por meio de parceria
entre o Governo do Estado e a Prefeitura.
O Governo de São Paulo investiu R$ 497,5 mil na
construção do imóvel, que possui nove salas, cinco banheiros e duas celas. O valor investido pelo município
foi de R$ 26,1 mil.
Na oportunidade, Alckmin anunciou a liberação de
recursos para a construção de uma piscina aquecida
para o Grupo da Terceira Idade Nova Vida.

