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Deputado Carlão Pignatari acompanha prefeito
Junior Marão na assinatura de convênio de 132 casas
O deputado estadual Carlão Pignatari acompanhou o prefeito de Votuporanga, Junior Marão,
na cerimônia de assinatura de convênio com o
Governo do Estado para construção mais 132 unidades habitacionais em Votuporanga. O evento
aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em São
Paulo. Estiveram presentes o governador Geraldo
Alckmin, o secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia e o ex-deputado federal João Dado.
Das 132 casas, 120 serão no bairro São João, em
área anexa ao antigo prédio do IBC e as 12 restantes no Distrito de Simonsen. Para a construção
dessas moradias, o governo investirá mais de R$
13 milhões, com recursos da CDHU (Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Saúde

Carlão anuncia renovação do convênio da Santa
Casa com o Governo do Estado
O deputado Carlão Pignatari anunciou a autoridades de
Votuporanga, diretores, médicos, funcionários e membros
da Irmandade, que o governo do Estado renovou com a
Santa Casa local, o convênio que a classifica como Hospital
Estruturante. O hospital, referência regional, é considerado
de grande porte, com habilidade para atendimentos complexos, UTI neonatal, cirurgias cardíacas, entre outros procedimentos de alta precisão. Com a renovação do contrato,
a Santa Casa receberá R$ 189 mil mensais, pelos próximos
sete meses, período de validade do convênio.
Carlão anunciou ainda que a Santa Casa de Votuporanga é considerada o melhor hospital da categoria no
Estado de São Paulo. O provedor Luiz Fernando Góes Liébana destacou a atuação do deputado Carlão, que já conseguiu trazer R$ 36 milhões do Governo do Estado para a
Santa Casa.

Infraestrutura

Governador Alckmin autoriza
a reconstrução da Estrada do 27
O governador do Estado, Geraldo Alckmin, autorizou a
reconstrução da Vicinal Adriano Pedro Assi (VTG 040), conhecida como a Estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. A assinatura do termo de compromisso
foi assinada no Aeroporto Estadual Domingos Pignatari, durante passagem do governador pela cidade, quando de sua
visita a vários municípios da região. O deputado estadual
Carlão Pignatari e o prefeito de Votuporanga, Junior Marão,
estiveram com Alckmin no Palácio dos Bandeirantes para cobrar uma solução para o problema que vem se arrastando há
muito tempo.
O governador Alckmin assinou o termo para a liberação
de R$ 2 milhões. A obra está orçada em R$ 4,5 milhões, o
restante será complementado pela Prefeitura e a Usina Cofco Agri.

Política

Senador Aloysio Nunes traça panorama sobre
a política e a economia em Votuporanga
Em palestra na Associação Comercial de Votuporanga
(ACV), o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) traçou um
panorama sobre a situação política e econômica que o
Brasil atravessa, pontuando as crises e o remédio aplicado pelo presidente em exercício Michel Temer para tirar o
País do caos.
O senador foi convidado para vir a Votuporanga pelo deputado estadual Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB
na Assembleia Legislativa, e foi recepcionado também pelo
prefeito Junior Marão, prefeitos da região, vereadores, pré-candidatos a prefeito, empresários industriais e comerciantes e representantes de clubes de serviço. Também marcou
presença o secretário estadual de Desenvolvimento Social,
Floriano Pesaro.

Infraestrutura

Deputado Carlão Pignatari
prefeito Junior Marão visitam obras

O deputado Carlão Pignatari e o prefeito Junior Marão visitaram diversas obras em andamento em Votuporanga. De acordo
com Carlão, são obras que estão sendo feitas com recursos conquistados junto aos Governos estadual e federal e outras em parceria com a iniciativa privada.
O deputado e o prefeito foram conferir as obras da ponte sobre o córrego Boa Vista, que liga a cidade ao novo conjunto habitacional Belo Horizonte, que contará com 575 casas da CDHU, já em construção. Também estiveram no novo centro de eventos da
cidade, onde é realizado o carnaval – Bloco Oba! – e neste ano uma festa de rodeio e shows musicais, coincidindo com o período
das festividades do 79º aniversário da cidade.
Carlão e Marão também passaram pelo canteiro de obras da nova Prefeitura da cidade, ao lado da também obra do North
Shopping Votuporanga.

