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Deputado Carlão Pignatari reúne prefeitos, gestores
e entidades para debater captação de recursos
Preocupado com o curto prazo que os municípios têm para apresentar projetos visando a captação de recursos para as áreas do
idoso e da criança e adolescente, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) promoveu um encontro em Votuporanga, com prefeitos,
gestores da assistência social e de convênios e representantes de entidades beneficentes.
O encontro teve como objetivo informar a publicação dos editais e a formatação de projetos, atendendo a um chamamento público
do Governo do Estado, para a captação de recursos.
O deputado Carlão explicou que a preocupação é com respeito aos prazos para apresentação dos projetos. Para a área de idosos, o
prazo vai até dia 5 de abril e da criança e adolescente, até 28 de abril.

Espaço urbano

Legalização de área da USP em Tanabi
O deputado Carlão Pignatari reuniu-se com diretores
da USP (Universidade de São Paulo) - o reitor Marco Antonio Zago, o assessor de gabinete Paulo Muzy e o procurador e chefe de gabinete Thiago Rodrigues Liporaci,
para discutir sobre a legalização de uma área em Tanabi
pertencente à instituição. Carlão explicou ao reitor que a
área foi urbanizada em 1957, com a construção de aproximadamente 700 casas ao longo dos anos e que os moradores desejam regularizar e adquirir a documentação.
Ficou acertado que será feito levantamento sobre
uma certidão do terreno para a comprovação de que a
área é da USP. O reitor manifestou total interesse de uma
permuta para que assim seja legalizada a área para aqueles moradores que já residem lá há 50 anos.

Habitação

Entrega de casas e recursos para Nipoã
O deputado Carlão Pignatari participou, no dia
11/03, da entrega do Conjunto Habitacional Jardim
Primavera, em Nipoã, cujo ato contou com a presença do governador do Estado Geraldo Alckmin, do
secretário da Habitação Rodrigo Garcia, do prefeito
da cidade José Lourenço Alves, vereadores e diversas
outras autoridades.
O conjunto habitacional contém 46 casas que foram viabilizadas pela CDHU, com investimento de R$
5 milhões pelo programa Morar Bem, Viver Melhor.
O governador Alckmin ainda anunciou a liberação de
R$ 400 mil para obras de infraestrutura na cidade.

Infraestrutura

Lideranças de Cosmorama pedem recursos para a cidade
O deputado Carlão Pignatari acompanhou as lideranças
de Cosmorama em audiência na Casa Civil, com o subsecretário de Relacionamento com Municípios, Murilo Macedo, e
solicitou recursos para obras de infraestrutura na cidade. Participaram o prefeito Luis Fernando Gonçalves – Bigo, o vice-prefeito Junior Silveira e a vereadora Delma Franchini.
Foram solicitados para Cosmorama R$ 300 mil para infraestrutura urbana e recapeamento de diversas ruas da cidade,
que estão esburacadas. Carlão e as lideranças ainda pediram
a liberação de R$ 580 mil para infraestrutura e implantação
de iluminação pública no Distrito Industrial.

Agronegócio

Inauguração de armazém de açúcar em Tanabi
O deputado Carlão Pignatari e o governador Geraldo Alckmin participaram, no dia 11/03, em Tanabi, da inauguração de um armazém
de açúcar, com capacidade para estocar 80 mil toneladas de açúcar
VHP a granel. O armazém pertence à Tereos, que tem no Brasil 20% do
faturamento do grupo. Foram investidos R$ 60 milhões no armazém,
que vai ampliar a capacidade de moagem e produção, além de equipamentos nas áreas industrial, agrícola e de cogeração de energia.
Com o intuito de fomentar o setor, o governo do Estado reduziu o
ICMS do etanol de 25% para 12%, diminuindo custos na logística do
transporte de combustível no porto de Santos.
Com isso, a capacidade total de moagem das unidades da Tereos
no Brasil crescerá 10%, de 20 milhões para a safra 2017/2018 saltando
para 22 milhões de toneladas de cana para a safra 2020/2021.

