Infraestrutura

Governo do Estado libera R$ 1 milhão
para recapeamento em Votuporanga
a pedido do deputado Carlão
A Prefeitura de Votuporanga vai receber R$ 1 milhão
para dar continuidade ao projeto de recapeamento de
ruas e avenidas da cidade. O governador do Estado, Geraldo Alckmin, confirmou, no dia 30 de maio, ao prefeito
Junior Marão a liberação dos recursos. Essa é uma reivindicação antiga do prefeito e do deputado estadual Carlão
Pignatari, ambos do PSDB. Assim que o dinheiro for liberado, a Prefeitura abrirá o processo de licitação para que as
obras sejam iniciadas. “O governador Geraldo Alckmin tem
dispensado especial atenção para nossos pedidos”, disse o
deputado Carlão.

Saúde

Carlão conquista mais recursos para a Santa Casa
de Misericórdia de Votuporanga
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) conquistou mais recursos do Governo do Estado para a Santa Casa de Misericórdia de
Votuporanga. A liberação do recurso aconteceu no dia 23, no Palácio
dos Bandeirantes, com a presença do vice-governador Guilherme
Afif Domingos, do secretário da Saúde, Giovanni Guido Cerri, do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Júlio Semeghini, e do prefeito de Votuporanga, Junior Marão. Havia mais de um
ano que o deputado vinha, juntamente com o prefeito Júnior Marão,
reivindicando o aumento de recursos para a saúde e o anúncio da
liberação de mais dinheiro para a Santa Casa vem coroar de êxito
uma luta em prol das pessoas que necessitam de atendimento e não
possuem condições de financeiras de pagar.

Habitação

Deputado consegue liberação de casas para
Pereira Barreto e Cosmorama
Assinatura de protocolo aconteceu em audiência com o secretário
estadual de Habitação, Silvio Torres

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) participou, na última terça-feira (dia 29), da assinatura de protocolo de intenção para
a construção de 243 casas populares, em audiência com o secretário de Habitação, Silvio Torres, com o prefeito de Pereira Barreto,
Arnaldo Enomoto, e com o subsecretário do Programa Casa Paulista, Reinaldo Iapequino. As casas serão construídas com o apoio do
Programa Casa Paulista e o programa municipal de substituição de casas de madeiras.
Também assinou o protocolo o prefeito de Cosmorama, Edivaldo Papini, e o vereador Leandro Briz Vieira. O deputado Carlão
conseguiu a liberação de recursos junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), para a construção de 30
casas na cidade.
Segundo Carlão, “construir uma casa, garantir o direito de moradia a um cidadão, é uma das mais nobres missões que a política
pode desenvolver”.
Carlão, Reinaldo
Iapequino, Silvio Torres
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Cultura

Carlão conquista escola de artes para Votuporanga
Votuporanga vai ganhar uma escola de artes, a ser instalada no prédio onde atualmente funciona a Biblioteca Municipal Castro Alves.
A conquista é do prefeito Júnior Marão, juntamente com o deputado estadual Carlão Pignatari, com apoio do secretário estadual de
Planejamento e Desenvolvimento Regional, Júlio Semeghini. O projeto para a instalação de escola de artes está orçado em R$ 350 mil.
Na escola de artes poderão funcionar cursos e oficinas dirigidos à comunidade, tais como teatro, música, dança, pintura, entre outros.
De acordo com o deputado Carlão Pignatari, os recursos serão liberados pela Secretaria Estadual de Cultura.

Política

Carlão une PSDB e PMDB em Valentim Gentil para eleição
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), juntamente com o deputado Itamar Borges (PMDB) e com
o apoio do deputado federal João Dado (PDT), conseguiu unir o PSDB e o PMDB em Valentim Gentil para a
chapa majoritária na eleição municipal deste ano. O
prefeito Adilson Segura (PSDB) vai disputar a reeleição para mais um mandato na Prefeitura e deverá ter
como parceiro de chapa, no cargo de vice-prefeito, o
vereador Marcos Livramento (PMDB). Para o deputado
Carlão, foi uma alternativa política que satisfaz os dois
lados.

Social

Governador Alckmin atende pedido do deputado Carlão
e aumenta recursos para a assistência
O governador do Estado, Geraldo Alckmin, atendeu reivindicação do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e aumentou o valor
do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) repassado aos Fundos Municipais. O secretário de Estado de Desenvolvimento Social,
Rodrigo Garcia, esteve em São José do Rio Preto e assinou documento que formaliza o aumento dos recursos. Devem marcar presença
134 prefeitos das regiões de Rio Preto, Fernandópolis e Araçatuba. Somente para a região de Rio Preto, o acréscimo será de 32,40%. Com
isso, o valor total de repasse será de R$ 5,55 milhões, beneficiando cerca de 54 mil famílias.
Esse aumento é uma das prioridades do deputado Carlão Pignatari, que vem reivindicando, desde sua campanha eleitoral, ao governador Alckmin e ao secretário Rodrigo Garcia, para melhorar o atendimento que as entidades presta.

Saúde

Carlão é indicado para presidir a CPI da Reprodução Assistida
O deputado estadual Carlão Pignatari foi escolhido para presidir a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Reprodução Assistida, cujo principal objetivo é proporcionar à população carente acesso aos modernos tratamentos de fertilidade, pelo SUS (Sistema
Único de Saúde). A CPI tem a finalidade de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, investigar supostas irregularidades praticadas em
clínicas especializadas em Reprodução Assistida (R. A.), no Estado de São Paulo. “O Estado paga o tratamento para quem não quer
conceber, mas nada há disponível para aqueles que querem ter filhos”, observa Carlão.

Política

Deputado lança pré-candidatura de Bortoloti
a vice de Júnior Marão
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e o deputado federal João Dado (PDT), lançaram, juntamente com o deputado estadual Itamar Borges e o federal Edinho Araújo (ambos do PMDB), a
pré-candidatura do empresário Waldecy Bortoloti a vice do prefeito
Júnior Marão, que disputará a reeleição em Votuporanga, neste ano.
O evento contou com a presença de lideranças políticas e empresariais da cidade. O vice de Marão, Cabo Valter Benedito Pereira, abriu
mão da candidatura em favor de Bortoloti. “É com muita tranquilidade que passo o cargo para o Waldecy Bortoloti”, disse. Emocionado,
Bortoloti afirmou que aceitou o desafio e que considera o prefeito
como um dos melhores chefes do Poder Executivo de São Paulo”.

Região

Carlão Pignatari representa presidente da Assembleia
na Expô de Fernandópolis

Momento da inauguração da cobertura da Expo de Fernandópolis

O deputado estadual Carlão Pignatari participou da inauguração da cobertura da arena do recinto da Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Fernandópolis, indicado para
representar o presidente da Assembleia Legislativa, Barros Munhoz (PSDB), no evento comemorativo do 73º aniversário de
fundação de Fernandópolis. A nova cobertura foi instalada em
tempo recorde, em cerca de 20 dias. O investimento está orçado em R$ 1,4 milhão. Desse montante, R$ 1 milhão foi liberado
pelo Governador Geraldo Alckmin, a pedido do secretário de
Planejamento e Desenvolvimento Regional, Julio Semeghini, e
do deputado Carlão Pignatari.

Convênios

Carlão destina recursos recursos do
Estado para municípios da região
Diversos municípios da região foram beneficiados com a liberação de recursos do Governo do Estado. A cerimônia de assinatura dos convênios aconteceu na última segunda-feira (dia 4 de junho), no Palácio dos Bandeirantes,
com a presença do governador Geraldo Alckmin, secretários estaduais e do
deputado Carlão Pignatari (PSDB). Dos 248 municípios beneficiados, 11 são
da região Noroeste Paulista, com a intervenção do deputado Carlão Pignatari. Foram beneficiados Jales, Pontes Gestal, Riolândia, Monções, Américo de
Campos, Nova Canaã Paulista, Sebastianópolis do Sul, Nova Aliança, Estrela
d’Oeste, Santa Rita d’Oeste e Santa Fé do Sul.
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