Majoritário no Vale do Piranga, Thiago Cota
direciona mais de R$ 3 milhões para a região

Thiago Cota é o deputado Estadual que, em 2020, mais investiu no Vale do Piranga. Através de
emendas, o parlamentar encaminhou R$3 milhões para ações nos setores de saúde, educação,
esporte e infraestrutura.
Ele também articulou, junto ao Governo de Minas e companhias estatais, melhorias no saneamento
básico, rede de telefonia, manutenção de estradas e doação de equipamentos de proteção individual
contra a Covid-19, como máscaras e testes rápidos.
“Tenho muita satisfação em poder colaborar com as demandas do Vale do Piranga. Eu sou o
representante escolhido pela maioria da população local e estou trabalhando para honrar o
compromisso que firmei em levar desenvolvimento”, frisa Thiago Cota.
Ações
Para o fortalecimento da saúde básica, uma das principais bandeiras do mandato do parlamentar,
Thiago Cota direcionou R$2 milhões das emendas. Cerca de R$500 mil foram revertidos para
reformas de bens públicos e cascalhamento, calçamento ou pavimentação asfáltica de vias.
Visando levar bem estar para estudantes e servidores da educação, R$ 300 mil foram conduzidos
para a compra de móveis e equipamentos; R$200 mil foram para incentivo a práticas esportivas.
Foram beneficiadas Ponte Nova, cidade referência na região, além de Barra Longa, Guaraciaba,
Jequeri, Oratórios, Piedade de Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Urucânia.
Articulação
Através de ofícios e reuniões com diretores e secretários, o deputado conseguiu melhorias
estruturais na região. Por meio do Programa Alô Minas, promovido pelo Governo do Estado, foi
possível articular rede de telefonia móvel para bairros ou comunidades rurais de Guaraciaba, Ponte
Nova e Santa Cruz do Escalvado.
Em diálogo do parlamentar com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DEER) e com a Cemig, rodovias passaram por manutenção e comunidades receberam
ligações elétricas.
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