União

Votuporanguenses de Rio Preto formam
associação e apóiam deputado Carlão Pignatari
Numa iniciativa do votuporanguense
Antonio Tabajara Jatobá e do professor
Ademir Rondini Engrácia, ex-presidente
da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), foi formada em São José do Rio
Preto, no último dia 5 de maio, a União
dos Amigos de Votuporanga residentes
em Rio Preto. Durante almoço de confraternização, realizado na sede do CPP
(Centro do Professorado Paulista), naquela cidade, a UAV fez uma homenagem
ao deputado estadual Carlão Pignatari,
manifestando total apoio ao seu mandato. Neste primeiro encontro, compareceram 162 pessoas.

Convênios

Carlão conquista recursos para municípios da região
O deputado Carlão Pignatari participou de evento de assinatura de convênios para investimentos em vários municípios da região Noroeste Paulista.
A cerimônia aconteceu no último dia 7, no Palácio dos Bandeirantes, com a
presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin e secretários do Estado. Carlão conquistou recursos para Votuporanga - R$ 260 mil; Nhandeara
- R$ 200 mil; Pereira Barreto - R$ 480 mil e Macaubal - R$ 150 mil.

Educação

Com apoio de Carlão, escolas
da região recebem recursos
Vários estabelecimentos de ensino da rede estadual da região Noroeste Paulista foram beneficiados com recursos do governo do Estado para a execução de obras de melhorias em sua
estrutura física. Os recursos foram conquistados com o apoio do
deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) junto à Secretaria da
Educação e FDE (Fundo para o Desenvolvimento da Educação).
Foram beneficiadas escolas de Votuporanga, Álvares Florence,
Cardoso, Cosmorama, Parisi, Pontes Gestal, Paulo de Faria, Riolândia, Floreal, Gastão Vidigal, Macaubal, Nhandeara, Nova Castilho e Sebastianópolis do Sul.

Social

Carlão destina recursos para a Coopervinte de Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari conquistou R$ 260 mil
para a Coopervinte (Cooperativa dos Catadores de Recicláveis) de Votuporanga. O convênio foi assinado na última
segunda-feira, dia 7, pelo prefeito Júnior Marão, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Geraldo Alckmin. O pedido para a liberação desses recursos
foi apresentado pelo deputado Carlão Pignatari ainda no
ano passado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O
dinheiro será utilizado para aquisição de duas empilhadeiras e um caminhão para coleta seletiva. A Coopervinte é
composta por 45 cooperados e recolhe 80 toneladas de
materiais por mês.

Economia

Com apoio de Carlão,
prefeita Gina conquista Banco
do Povo para Parisi
Com o apoio do deputado Carlão Pignatari, a prefeita Gina
Mara dos Santos Pastreis conquistou, dia 25 de abril, uma unidade
do Banco do Povo Paulista (BPP), para a cidade de Parisi. O deputado Carlão comemora a conquista. “Será uma ferramenta importante para a cidade, vai ajudar a gerar emprego e renda. Estamos
sempre à disposição para auxiliar a prefeita Gina e o município de
de Parisi”.

Segurança

Deputado participa de encontro regional
de Conseg’s em Rio Preto
O deputado Carlão Pignatari participou, no dia 11, sexta-feira,
do Encontro Regional dos Conseg’s (Conselhos Comunitários de
Segurança), realizado pelo Deinter 5 - CPI 5, na UNIP de São José
do Rio Preto. Participaram do evento representantes das Polícias Civil e Militar e da sociedade civil, a maioria presidentes de
Conseg’s da região. Em seu discurso, Carlão destacou a importância dos Conseg’s. “Sabemos que os Conseg’s representam a
mais ampla e bem sucedida iniciativa de Polícia orientada para a
comunidade. É necessário andar junto com a sociedade, contribuindo assim com o Estado na busca de soluções para as questões de segurança”, frisou.

Ferrovia

Carlão pede solução para trens que
impedem passagens de pedestres
O deputado Carlão Pignatari recebeu, em seu gabinete, na quinta-feira
(dia 10), o prefeito de Votuporanga, Júnior Marão, a gerente de Relações
e Patrimônios da empresa ALL (América Latina Logística), Renata Franco
Trevisan, e o assessor de diretoria, Emanoel Tavares Costa Júnior. O deputado questionou os representantes daquela empresa sobre a dificuldade
da população a respeito dos vagões que ficam parados por horas em várias travessias da cidade e impedem o trânsito de veículos e pedestres.
De acordo com Carlão, os trens ficam parados de uma a três horas em
importantes locais de passagem. “Se alguém ficar doente e necessitar de
socorro urgente corre o risco até de morrer”, alerta.
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