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Convênios

Deputado Carlão Pignatari acompanha prefeitos da
região na assinatura de convênios com o Governo
O deputado estadual Carlão Pignatari
(PSDB) acompanhou diversos prefeitos da região Noroeste Paulista na assinatura de convênio, no Palácio dos Bandeirantes. Ao todo,
o governador Geraldo Alckmin assinou 78
convênios com 63 prefeituras, sendo nove da
nossa região. O investimento total foi de R$
43 milhões.
Os convênios foram firmados por meio da
secretaria da Casa Civil, Justiça e da Defesa da
Cidadania, Turismo, Casa Militar e Saúde.

Galeria

Bady Bassitt
recebe R$ 408 mil
Para Bady Bassitt, o governo do Estado
liberou R$ 408 mil, para a construção de galerias pluviais de 43 metros, próximo à rodovia SP 355. Estiveram presentes o prefeito
Edmur Pradela e o vice Luiz Antonio Tombardini. O deputado Carlão acompanhou as
lideranças de Bady Bassitt.

Parque

Meridiano firma
convênio do FID
O prefeito de Meridiano, Aristeu Baldin,
firmou acordo do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), no valor de R$
2.886.106,79, para a construção do Parque
Ecológico de Múltiplo Uso. Os recursos foram
conquistados pelo deputado Carlão Pignatari
junto ao Governo do Estado.

Lazer

Rubineia confirma
convênio do FID
Também a cidade de Rubinéia confirmou o convênio do FID
(Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos). O Governo
do Estado liberou R$ 1,3 milhão, para revitalização do Parque
Ecológico da Lagoa do Sol. O convênio foi assinado pela prefeita
Clevoci Cardoso. Os recursos foram reivindicados pelo deputado
Carlão Pignatari.

Veículo

Onda Verde recebe
recursos para aquisição
de veículo
Carlão também acompanhou o prefeito de Onda Verde, João
Henrique Ribeiro Alves, que assinou convênio com o Governo do
Estado, no valor de R$ 60 mil, para aquisição de um veículo para
transporte de pacientes. A assinatura aconteceu no Palácio dos
Bandeirantes, com a presença do governador Geraldo Alckmin.

Turismo

Santa Fé do Sul recebe
recursos do DADE
O prefeito de Santa Fé do Sul, Armando Rossafa, acompanhado do ex-presidente da Funec, Ademir Maschio, assinou convênios nos valores de R$ 425 mil do DADE, para sinalização; R$ 560
mil do DADE para revitalização do Centro para Atendimento ao
Turista; R$ 317 mil do DADE para revitalização do Parque Cidade da Criança; R$ 220 mil do DADE para revitalização dos Monumentos; R$ 296 mil do DADE para revitalização da Praça da
Bíblia; e R$ 524 mil também do DADE para o Parque Linear do
Jardim Mangará - Etapa 1.

Saúde

Santa Salete ganha
recursos para adquirir
ambulância
O município de Santa Salete vai receber R$ 60 mil para aquisição
de uma ambulância. O convênio foi assinado pelo prefeito Déris Molina, juntamente com o deputado Carlão Pignatari. De acordo com
o prefeito, a ambulância será de grande utilidade para a cidade, que
necessita transportar pacientes para outras localidades.

Ponte

Zacarias recebe
recursos para
construir travessia
O prefeito de Zacarias, Arnaldo Dionisio, assinou convênio com
o governo do Estado para receber recursos da ordem de R$ 150 mil,
para a construção de travessia sobre o Córrego do Resfriado. O local
é muito utilizado e necessita, com urgência, de uma nova travessia.
Para o deputado Carlão Pignatari, é um recurso que vem para resolver o grande problema.

