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Deputado Carlão apoia campanha
eleitoral em vários municípios da região
Bálsamo

Deputado Carlão apoia candidaturas de
Zé Pântano e Ilsinho em Bálsamo
O deputado Carlão Pignatari esteve em Bálsamo, no sábado (dia 24/09), quando participou de uma grande festa dos candidatos Zé
Pântano a prefeito e Ilsinho a vice, com apoio da atual prefeita Kátia e do vice Henri. Carlão ajudou muito Bálsamo, durante a administração de Kátia e Henri e se colocou à disposição para continuar trabalhando pela cidade.

Embaúba

Carlão firma compromisso com Rogério do Zui
e Marcelo Alexandre em Embaúba
Em uma reunião com correligionários e simpatizantes, o deputado Carlão Pignatari foi recebido no sábado (dia 24/09) em Embaúba, quando manifestou apoio às candidaturas de Rogério do Zui a prefeito e Marcelo Alexandre a vice-prefeito. Pela proximidade
parentesca que tem com Marcelo e pela disposição dos dois jovens, Carlão acredita que eles podem fazer muito por Embaúba e
promete ajudá-los na Prefeitura.

Potirendaba

Flávio Alves e Renato Preto caminham
com Carlão em Potirendaba
Em Potirendaba, o deputado Carlão Pignatari caminhou com o candidato a prefeito Flávio Alves e o vice Renato Preto em algumas
ruas do centro de Potirendaba no sábado (dia 24/09). O Flávio e o Renato estão trabalhando firme para a eleição do dia 2 e Carlão se
dispôs a buscar recursos do Governo do Estado para melhorar o atendimento à saúde, a educação, a assistência social e, principalmente,
as obras que muito vão contribuir para que a população de Potirendaba de uma excelente qualidade de vida.

Onda Verde

Carlão participa de carreata em Onda Verde
com João Henrique e Paulão
O deputado Carlão Pignatari participou de uma grande carreata no município de Onda Verde, na tarde de domingo (25/09) em
apoio aos candidatos a prefeito João Henrique e a vice Paulão. Carlão já deu total apoio à administração de João Henrique e Paulo
neste primeiro mandato e promete fazer muito mais no segundo.

Tanabi

Carlão vai a comício de Norair e Fabinho
para a Prefeitura de Tanabi
No domingo, Carlão participou de comício no Distrito de Ecatu, pertencente ao município de Tanabi, apoiando o Norair candidato
a prefeito e o Fabinho a vice. Carlão firmou compromisso de continuar trabalhando por Tanabi, em busca de recursos para melhorar o
atendimento à saúde e a assistência social, além de muitas obras para Tanabi, Ecatu e Ibiporanga.

Sebastianópolis do Sul

Tonho Abreu e Erani, de Sebastianópolis do Sul,
têm apoio do deputado Carlão Pignatari
Em Sebastianópolis do Sul, Carlão apoia os candidatos Tonho Abreu a prefeito e Erani a vice. O deputado participou de comício na
praça central da cidade, no domingo, e se colocou à disposição para buscar recursos junto ao Governo do Estado para construir mais
casas populares, melhorar a saúde e a assistência social, além de muitas obras para a cidade.

