03 DE MARÇO DE 2016 | Nº 52
Política

Reunião entre lideranças para debater eleição
O deputado estadual Carlão Pignatari recebeu o
prefeito de Votuporanga, Junior Marão e lideranças
políticas da cidade, oportunidade em que cada um
dos participantes pode expor seu ponto de vista sobre a eleição municipal deste ano. De acordo com
Carlão, o grupo é o mesmo que vem há 15 anos
administrando Votuporanga – oito anos de Carlão à
frente da Prefeitura e mais sete de Marão, ambos
reeleitos com altos índices de aprovação popular.
“Precisamos debater para escolher qual o rumo
que vamos tomar, pois logo teremos que apontar
os nomes dos candidatos, tanto para a Prefeitura
como para a Câmara Municipal. A cidade tem pessoas de bem, que conduzem muito seus negócios
e estão aptas a assumir a Prefeitura, por isso iniciamos o processo para escolher um nome que represente a todos nós”, destacou o deputado.

Cultura

Recursos para aquisição de equipamentos
de interatividade para a biblioteca
Em audiência na Secretaria estadual de Cultura, o
deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na
Assembleia Legislativa, acompanhou o prefeito de Votuporanga, Junior Marão, a secretária municipal de Cultura
e Turismo, Silvia Stipp, e o responsável pelo setor de Museus e Patrimônios da cidade, Evandro Junior Ferreira da
Silva, em reunião com o secretário Marcelo Mattos Araújo e com o secretário-adjunto José Roberto Sadek.
Eles foram pedir recursos para aquisição de equipamentos de interatividade para o público na biblioteca
municipal e museu. O prefeito também pediu a doação
de novos títulos para enriquecer o acervo da biblioteca. A
proposta é que o acervo histórico seja ligado à língua portuguesa, aliando equipamentos tecnológicos para aproximar o público da imagem da época com a atualidade.

SAÚDE

São Paulo produz vacina
contra a dengue
O deputado Carlão Pignatari comemorou a produção da vacina contra a dengue e a produção de um soro para combater o vírus zika, ambas
doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti.
O Instituto Butantan deu início à terceira e última fase de testes da
primeira vacina brasileira contra a dengue. A vacina tem potencial para
proteger contra os quatro vírus da dengue com uma única dose e é produzida com os vírus vivos, mas geneticamente atenuados, isto é, enfraquecidos.

Meio Ambiente

Carlão destaca desempenho de Votuporanga
no Programa Município VerdeAzul
O deputado Carlão Pignatari destacou o desempenho de Votuporanga no programa Município VerdeAzul, cujo objetivo é estimular
e auxiliar as prefeituras na elaboração e execução de suas políticas
públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado.
Dos 111 classificados, aproximadamente 20 são da região Noroeste Paulista, como Santa Fé do Sul, Votuporanga, São José do Rio
Preto, Fernandópolis, Novo Horizonte, entre tantos outros. Votuporanga obteve a nota 89,28 e ficou na 26ª colocação, “um ótimo
lugar entre os melhores”, destacou Carlão.
De acordo com o deputado Carlão, Votuporanga, por intermédio da administração do prefeito Junior Marão e da Saev ambiental,
tem executado programas de suma importância na recuperação da
córrego Marinheirinho, inclusive recuperando e preservando nascentes, além de auxiliar proprietários rurais a efetuarem suas ações
dentro de uma sistemática de desenvolvimento sustentável.

Segurança

Carlão parabeniza PM
pela redução de crimes
em Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari parabenizou o capitão Edson Fávero,
comandante da 3ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar, pela
redução dos índices de criminalidade em Votuporanga e cidades abrangidas pela Companhia. Foi registrada uma queda considerável nos roubos em geral e melhoria em todos os indicadores de crimes contra o
patrimônio nos últimos 12 meses.
Em 2014 houve sete homicídios dolosos (quando há intenção de matar), enquanto que em 2015 foram apenas dois. A repressão e a prevenção aos crimes contra o patrimônio resultaram na redução também de
roubos, caindo de 128 em 2014 para 64 em 2015.
Entre as ocorrências de furtos diversos, os números apontam uma
queda de 1131 para 1065. Também os furtos de veículos caíram de 143
para 137 e quanto a roubo de veículos foi zerada a taxa, enquanto que
em 2014 houve quatro ocorrências, em 2015 não aconteceu nenhuma.

Comércio

Facesp pede aprovação de projeto de Carlão
O deputado Carlão Pignatari reuniu-se com a diretoria da
Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de
São Paulo), oportunidade em que os dirigentes da entidade
representante do setor comercial solicitaram seu apoio para
aprovação de um projeto que regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de
proteção ao crédito.
O projeto prevê que “a inclusão do nome dos consumidores em cadastros ou bancos de dados de consumidores, de
serviços de proteção ao crédito ou congêneres, referente a
qualquer informação de inadimplemento dispensa a autorização do devedor, mas deve ser-lhe previamente comunicada
por escrito”.

Segurança

Secretaria vai convocar 330 novos agentes penitenciários
O secretário estadual de Administração Penitenciária, Lourival
Gomes, anunciou ao deputado Carlão Pignatari que vai convocar
330 novos agentes penitenciários, aprovados no último concurso
realizado pelo Governo do Estado.
O deputado esteve com o secretário para solicitar que ele determine a prorrogação do prazo do concurso, uma vez que o edital
de homologação foi publicado em 2014, porém, ainda tem mais
500 aprovados que ainda não foram chamados. O prazo, de acordo com Carlão, venceria em julho deste ano, o que faria com que
muitos perdessem a oportunidade de ingressarem no sistema.
O secretário acrescentou que dos 330 agentes penitenciários
que serão convocados no primeiro lote, 300 são homens e 30 mulheres, muitos dos quais da região Noroeste Paulista.

