Prestação de contas

Carlão apresenta balanço a prefeitos
e lideranças da região Noroeste
O deputado Carlão Pignatari (PSDB) reuniu mais de
30 prefeitos, além de vereadores e lideranças de toda a
região Noroeste Paulista, na noite de segunda-feira (26),
na Câmara Municipal de Votuporanga, para apresentar
um balanço das atividades de seu primeiro ano de mandato. Carlão falou de seus projetos para toda a região.
Enfocou suas principais bandeiras, que é aumentar o
repasse de recursos para a saúde e para as entidades
assistenciais.
O deputado ainda citou a ‘Frente Nacional por mais
recursos para a saúde’, da qual é um dos coordenadores.
O projeto visa angariar 1,4 milhão de assinaturas para
obrigar o governo federal a investir 10% de sua receita
bruta na saúde.
Na área da Educação, citou o programa Creche Escola, do qual ele já conseguiu quase 20 unidades para a
região, ao valor de R$ 1,2 milhão cada.
Carlão apontou como principal investimento do
Governo do Estado na região a duplicação da rodovia
Euclides da Cunha. E prometeu continuar trabalhando
forte nos três anos que ainda tem de mandato em busca de benefícios e recursos para todos os municípios
da região.

Infraestrutura

Deputado ajuda na liberação
de recursos para a cobertura
da Expô de Fernandópolis
O deputado Carlão Pignatari, o secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Regional do Estado, Júlio Semeghini, e o prefeito
de Fernandópolis, Luiz Vilar, assinaram convênio de R$ 1 milhão
para a cobertura do Recinto de Fernandópolis. O deputado Carlão
destinou R$ 500 mil e o secretário Julio Semeghini conseguiu mais
R$ 500 mil para a obra. O ato da assinatura contou com a presença
do presidente da festa, Gustavo Sisto, do presidente do diretório
municipal do PSDB de Fernandópolis, Artur Watson da Silveira, entre outros.

Educação

Carlão conquista Creche Escola
para várias cidades
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) conquistou Creches
Escolas para várias cidades da região. Os prefeitos de Cardoso, Macaubal, Macedônia, Magda, Paranapuã, Paulo de Faria, Santa Albertina, São
João das Duas Pontes, Urânia, Valentim Gentil e Vitória Brasil, estiveram
em São José do Rio Preto, no dia 19, para a assinatura do termo de adesão. O evento contou com a presença do governador do Estado, Geraldo
Alckmin (PSDB), e dos secretários Rodrigo Garcia (Desenvolvimento Social), Herman Voorwald (Educação) e do Turismo, Márcio França.

Saúde

Santa Casa de Votuporanga
já recebeu R$ 3,7 milhões
do Governo do Estado
A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga já recebeu R$
3,7 milhões do Governo do Estado, conquistados pelo deputado
estadual Carlão Pignatari (PSDB). O primeiro montante, de R$
1,45 milhão, saiu em dezembro de 2010. Em 2011, o deputado
conseguiu R$ 1,25 milhão em duas parcelas divididas em R$ 750
mil e R$ 500 mil. Este ano, Carlão conseguiu mais R$ 1 milhão,
liberados pelo Governo do Estado no último dia 22, para o AME
(Ambulatório Médico de Especialidades).

O deputado Carlão e diretores da Santa Casa com
o secretário da Saúde, Giovani Cerri

Saúde

AVCC de Fernandópolis
transfere hospital para
Fundação Pio XII
O deputado Carlão Pignatari participou de evento entre a diretoria
da AVCC (Associação de Voluntários de Combate ao Câncer) de Fernandópolis e diretores da Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos.
O presidente da AVCC, Adenilton Luiz Fernandes, formalizou o repasse
do hospital fernandopolense para a Fundação Pio XII, representada, na
oportunidade, por seu presidente Henrique Prata. O acordo possibilitou
a reativação do Hospital do Câncer de Fernandópolis. De acordo com o
deputado Carlão Pignatari, a unidade vai atuar como um centro de diagnóstico na prevenção do câncer de mama, colo e próstata.

Investimentos

Valentim Gentil recebe recursos
com apoio do deputado Carlão
O Diário Oficial do Estado publicou, na última quarta-feira, dia 21, a autorização
do governador Geraldo Alckmin, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, destinando recursos para Valentim Gentil. A liberação contou com
a intervenção do deputado Carlão Pignatari. São recursos para a aquisição de uma
motoniveladora, no valor de R$ 500 mil, e R$ 250 mil para recapeamento asfáltico de
vias urbanas.
Carlão Pignatari e Adilson Segura em recente
encontro na Prainha de Valentim Gentil
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