Turismo

SP terá mais 140 municípios de interesse turístico
O Estado de São Paulo terá mais 140 municípios de interesse
turístico. Trata-se de um grande projeto para o desenvolvimento
do turismo. O deputado estadual Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, participou da cerimônia
em que o governador Geraldo Alckmin sancionou o Projeto de Lei
Complementar 32/2012, que prevê a ampliação do número de
municípios beneficiários com os recursos vinculados ao Fundo de
Melhorias das Estâncias.
Todas as cidades do Estado, excetos as estâncias já existentes, podem concorrer, se preencherem alguns critérios como
serviço médico emergencial, meios de hospedagem, serviços de
alimentação e transporte, e informação e receptivos turísticos.
Está previsto para um investimento de R$ 268 milhões para as
70 cidades estâncias.

Esporte

Verba para o campeonato de futebol amador infantil em Floreal
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito de Floreal João Manoel de Castilho (João Maritaca) em audiência na
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, com o secretário Jean
Madeira, oportunidade em que reivindicou recursos para a realização do Campeonato de Futebol Amador Infantil que será
realizado em julho. Estavam com o prefeito o vereador Miguel
Gomes da Silva e o diretor de obras Elson Moriale.
Carlão e João Maritaca solicitaram a liberação de R$ 65 mil
para o campeonato, que é promovido pela Lidesfrim (Liga Desportiva da Frente Regional Integrada de Municípios). Carlão aproveitou a oportunidade para solicitar ao secretário Jean Madeira a
adesão do programa Esporte Social para Floreal.

Política

Carlão dá dinamismo à
Bancada do PSDB
Parlamentar foi escolhido pelos demais 21
deputados que compõem a bancada tucana
O deputado estadual Carlão Pignatari foi eleito Líder do
PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Carlão foi escolhido pelos 21 parlamentares que compõem a
bancada tucana, a maior da Assembleia. Carlão está focando sua ação para manter a unidade partidária e o engrandecimento do PSDB, para auxiliar o Governo do Estado na
gestão política e atendimento aos municípios, com a implementação de políticas públicas que melhorem a qualidade
de vida da população paulista.

Habitação

Liberação de recursos para obras em
conjunto habitacional de Magda
O deputado Carlão Pignatari agilizou a liberação de recursos para o município de Magda investir em obras de infraestrutura em um conjunto habitacional. Nesta terça-feira (dia 12/05), o prefeito Leonardo Barbosa de Melo
assinou o convênio no valor de R$ 1,16 milhão com o secretário estadual da
Habitação, Rodrigo Garcia.
Os recursos serão investidos em infraestrutura complementar, como
obras de drenagem e pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Magda III C, que está em construção e as obras têm previsão de término para
outubro deste ano. São 42 novas unidades habitacionais, num investimento
total de R$ 4,8 milhões.

Infraestrutura

R$ 480 mil para a
cidade de Lourdes
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito do município de Lourdes, Odécio Rodrigues da Silva, em audiência com
o subsecretário da Casa Civil, Rubens Cury, a quem apresentou
pedido de R$ 480 mil.
O prefeito solicitou R$ 280 mil para instalação de iluminação
na pista de caminhada da avenida Jerônimo Marques Nogueira
e mais R$ 200 mil para recapeamento asfáltico em diversas ruas
da cidade.

Recursos Hídricos

Prefeito de Floreal
assina convênios
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o
prefeito de Floreal, João Manoel de Castilho (João
Maritaca), em cerimônia realizada no Palácio dos
Bandeirantes, para assinatura de convênios com o
governo do Estado, na área de recursos hídricos e
saneamento.
Para Floreal, o Fehidro liberou R$ 64.204,70,
para a elaboração do Plano Diretor de Saneamento
Básico do Município e mais R$ 86.232,16, para o desenvolvimento do Plano de Macrodrenagem Rural.

Esporte

Renovação do programa
Esporte Social para Magda
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito de
Magda, Leonardo Barbosa de Melo, em audiência na Secretaria
de Esporte, Lazer e Juventude, quando solicitou a renovação do
programa Esporte Social.
O prefeito explicou que o programa termina em outubro e
pediu para que o convênio seja renovado e não haja interrupção
das atividades. Carlão explicou que é de extrema importância
para o município de Magda o programa, pois atende cerca de
100 crianças. A renovação prevê o repasse de R$ 60 mil.

Turismo

Cobertura para a Festa do Peão de Planalto
O deputado Carlão Pignatari destinou recursos
financeiros para a locação de tendas para a 32ª Festa do Peão – Rodeio Festival de Planalto deste ano.
A Festa aconteceu de 9 a 11 de abril, com entrada
franca para a população. O pedido dos recursos foi
feito ao deputado Carlão pelo prefeito do município,
André Luiz Severino da Silva, com apoio da Câmara
Municipal.
As tendas, de acordo com o prefeito André, foram
instaladas sobre as arquibancadas para proteger o público que se faz presente ao evento para acompanhar
o rodeio e os shows.

Recepção

Lideranças de Poloni homenageiam Carlão
Como uma forma de agradecer as conquistas para a cidade, lideranças de Poloni promoveram uma recepção ao deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), na Estância Tauana, de
propriedade do empresário Daniel Antonio Pereira.Na oportunidade, as lideranças da cidade entregaram ao deputado
três reivindicações, solicitando recursos do governo do Estado. O prefeito Rinaldo Escanferla pediu R$ 150 mil para ampliar o muro do cemitério municipal, que fica na entrada da
cidade. O presidente da Câmara, Domingos Vitor, solicitou R$
160 mil para a instalação de uma tubulação, visando canalizar
as águas pluviais para um córrego, evitando inundações de
vias públicas e residências. Também foi feito um pedido a Carlão de R$ 60 mil, para a construção de uma cancha de bocha.

