ASSEMBLEIA

Posse para o segundo
mandato

O deputado Carlão Pignatari toma posse para seu segundo mandato
como parlamentar neste domingo (dia 15/03), em sessão solene que se
realiza a partir das 15 horas, no Plenário “Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira”, no Palácio 9 de Julho – sede da Assembleia Legislativa. Ao
todo, serão empossados 94 deputados que formam o Parlamento Paulista. Carlão foi reeleito no dia 5 de outubro de 2014 com 97.444 votos.Tem
como áreas de atuação a saúde, educação, projetos sociais, habitação, infraestrutura, agricultura, transportes, funcionalismo público e segurança
pública.

RECURSOS

Construção de ponte
em Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari e o prefeito de Votuporanga, Junior
Marão, estiveram em audiência com o Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Edson Aparecido, para reiterar o pedido de liberação de recursos para a construção de uma ponte no município. De
acordo com o deputado, os recursos são da ordem de R$ 1 milhão.
A ponte vai interligar a cidade a um novo conjunto habitacional que
deverá ser construído.
Na oportunidade, Carlão e Marão também cobraram agilidade
no processo para a instalação de um Centro de Inovação Tecnológica
em Votuporanga.

iNFRAESTRUTURA

Reforma do centro de lazer
de Dolcinópolis
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito de
Dolcinópolis, José Luiz Inácio de Azevedo, na cerimônia de
assinatura de convênio com o governo do Estado, para reforma do centro de lazer da cidade. O prefeito estava acompanhado também do vereador Adauto Gonçalves Pereira
(Adautinho). O convênio é de R$ 200 mil para uma ampla
reforma no centro de lazer, para troca de iluminação e reparos urgentes.

iNFRAESTRUTURA

Recursos para revitalização
de praça em Monções
O município de Monções vai receber R$ 100 mil do governo do
Estado para revitalização da praça central da cidade. O deputado
Carlão Pignatari acompanhou o prefeito Douglas Honorato, na cerimônia de assinatura de convênio. A praça necessita de reparos
urgentes na jardinagem, calçamento, iluminação e diversos detalhes que vão valorizar ainda mais o local como ponto de encontro
da população.

iNFRAESTRUTURA

Recuperação de ponte
em Santana
O município de Santana da Ponte Pensa receberá R$ 104 mil para recuperação da ponte sobre o córrego Ponte Pensa. O prefeito José Aparecido de Melo (Zeca) assinou o convênio, acompanhado do deputado
Carlão Pignatari. A reforma da ponte vai beneficiar muita gente que
trafega por aquela estrada, diariamente. Trata-se de uma reivindicação
antiga do município e que o deputado Carlão desenvolveu gestões junto
ao governo do Estado para a liberação dos recursos.

iNFRAESTRUTURA

Recursos para iluminação de
avenida em Valentim Gentil
O deputado Carlão Pignatari conquistou, junto ao governo do
Estado, R$ 300 mil para o município de Valentim Gentil. A prefeita
Rosa Luchi Caldeira assinou o convênio de recursos que serão destinados à instalação de iluminação da avenida Antônio Pimentel,
principal acesso à cidade. Serão iluminados 700 metros, contemplando o trecho do recinto de exposições, o que facilitará o acesso das pessoas, tanto à cidade como no período da realização de
eventos no local.

cULTURA

Tombamento da Estrada
Boiadeira
A secretária municipal de Cultura e Turismo de Votuporanga, Silva Brandão Cuenca Stipp, solicitou apoio do deputado
estadual Carlão Pignatari (PSDB) para a aprovação de um projeto de lei visando o tombamento da Estrada Boiadeira. Com
o tombamento, o governo do Estado poderá destinar recursos
para a recuperação e preservação da estrada. O projeto começou a ser montado em 2011, com o argumento de que se
trata de uma estrada centenária, responsável pelo surgimento
e desenvolvimento de pelo menos 25 cidades na região.

HABITAÇÃO

Construção de casas
em Indiaporã
O deputado Carlão Pignatari solicitou ao presidente da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), Marcos Penido, a construção de 110 unidades habitacionais na cidade de Indiaporã. Carlão acompanhou a prefeita Elaine Silveira Rocha em audiência com Penido, quando
ela reivindicou a agilização do processo de assinatura de convênio para dar
início à licitação para a construção das casas no Conjunto Habitacional Indiaporã I.

SAÚDE

Regularização fiscal da Santa Casa
de Santa Fé do Sul
A Santa Casa de Misericórdia da Estância Turística de Santa Fé do Sul poderá firmar convênios com o governo do Estado e receber mais recursos para
investimentos e melhorar o atendimento à população. O deputado Carlão
Pignatari acompanhou o prefeito Armando Rossafa, o provedor José Viscassi
e o secretário municipal da Saúde, Carlos Garcia, em audiência com o secretário adjunto estadual de Saúde, Wilson Modesto Pollara. As lideranças
apresentaram documentos que comprovam a regularização fiscal da Santa
Casa, provando que o hospital está com o orçamento (receitas e despesas)
equilibrado.

SAÚDE

Recursos para a Santa Casa
de Votuporanga
A Santa Casa de Votuporanga poderá receber recursos e
autorização para a realização de diversos serviços que podem
melhorar o atendimento à população. O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito Junior Marão e os diretores da
Santa Casa, Valmir Dornelas – provedor, Carlos Humberto Tonnani Marão e Helton Borges, em audiência com o secretário
adjunto estadual da Saúde, Wilson Modesto Pollara. Os votuporanguenses reivindicaram a renovação do contrato de Hospital Estruturante, que lhe o direito de receber mais recursos
do governo do Estado para a realização desses procedimentos.

SAÚDE

Reclassificação da Santa
Casa de Jales
O deputado Carlão Pignatari e os dirigentes da Santa Casa de
Jales estiveram em audiência com o secretário adjunto estadual
de Saúde, Wilson Modesto Pollara, para reivindicar a reclassificação de Hospital de Apoio para Hospital Estratégico. Participaram da audiência, juntamente com o deputado Carlão, o prefeito
Pedro Callado, o provedor do hospital, José Pedro Venturini, e o
administrador Valdenis Neves. A Santa Casa de Jales é classificada como de apoio e o pedido é para que haja uma elevação para
Hospital Estratégico, para receber mais recursos para investir em
melhorias para o atendimento à população.

CULTURA

Recursos para o Fliv
de Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a realização do Fliv (Festival Literário de Votuporanga), que acontece em agosto. Carlão
acompanhou a secretária municipal da Cultura de Votuporanga, Silvia Brandão Cuenca Stipp e a coordenadora geral do Fliv,
Cibele Moretti, em audiência com o secretário estadual adjunto de Cultura, José Roberto Sadek. O Fliv é considerado um dos
mais importantes eventos literários direcionado ao público
infanto-juvenil do Estado de São Paulo.

