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Meio ambiente

Carlão destaca desempenho da região
no ranking ambiental
O deputado Carlão Pignatari destacou o alto desempenho de diversos municípios da região Noroeste Paulista no
programa Município VerdeAzul.
Dos 111 que obtiveram nota classificatória para a premiação, aproximadamente 20 são da região Noroeste Paulista.
O programa VerdeAzul tem como objetivo estimular e auxiliar as prefeituras na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável
do Estado.
As ações propostas pelo PMVA compõem as dez Diretivas
norteadoras da agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos,
Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental,
Cidade Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental.

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”.

Habitação

Carlão e Rodrigo Garcia entregam casas em Três Fronteiras
O deputado estadual Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB
na Assembleia Legislativa, acompanhou o secretário da Habitação,
Rodrigo Garcia, na entrega de 103 casas, em Três Fronteiras. A recepção às autoridades e mutuários foi feita pelo prefeito Flávio Luiz
de Oliveira (Flavinho), pelo vice-prefeito José Márcio e vereadores.
As moradias formam o Conjunto Habitacional Thomaz Rodrigues Alckmin. O governo do Estado, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), investiu R$ 11
milhões na construção das unidades.
Carlão ressaltou a importância do programa habitacional do governo do Estado, que realiza o sonho da casa própria para muitas
famílias que não têm condições de adquirir um imóvel. Recomendou que “vocês devem evitar os aproveitadores que, com certeza,
farão ofertas para comprar suas casas; não vendam, conserve-as,
pois é um grande bem que vocês acabam de conquistar”.

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.

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.

Transportes

Carlão acompanha governadores na reativação
da Hidrovia Tietê-Paraná
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o governador Geraldo Alckmin na cerimônia de reativação da
navegação na Hidrovia Tietê-Paraná, no trecho entre o
km 99,5 do reservatório de Três Irmãos e a eclusa inferior de Nova Avanhandava.
Também estiveram presentes ao ato, os governadores dos estados de Mato Grosso, Pedro Taques, e do
Paraná, Beto Richa, além da vice-governadora de Mato
Grosso do Sul, Rose Modesto, e do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Hélio de Sousa, do secretário estadual paulista de Logística e Transporte, Duarte
Nogueira, deputados, prefeitos e vereadores da região.
A retomada da navegação representa a geração
de empregos e contribui para a redução de custos do
transporte. Além disso, a hidrovia oferece vantagens
logísticas ao contribuir para reduzir o tráfego nas estradas. A hidrovia Tietê-Paraná tem 2,4 mil quilômetros de extensão e é uma
importante rota para o escoamento de grãos e celulose dos estados de São Paulo, Mato Grosso Sul, Goiás, Paraná e Minas Gerais.

Transportes

Lançamento das obras de
modernização da rodovia
SP-461 em Turiúba
O deputado Carlão Pignatari participou do ato de lançamento das obras de modernização de um trecho de 48 quilômetros de pista da rodovia SP-461 (Deputado Roberto Rollemberg/Dr. Otaviano Cardoso Filho), de Birigui a Monções. O
trecho de Monções a Nhandeara está em obras e de Nhandeara a Votuporanga indo até Cardoso terá a licitação da obra
aberta em abril próximo, cujo valor é de R$ 250 milhões.
Nesse trecho, serão feitas obras de recuperação da pista e
dos acostamentos, implantação de dispositivos (três - um que dá acesso à usina; outro para Brejo Alegre e outro de Lourdes a Buritama) e faixas adicionais, entre o km 24 e o km 71,980. A previsão de término dos trabalhos é dezembro deste ano. Os recursos,
que virão do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), somam R$ 69,6 milhões.

