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.

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.

Segurança

Equipamentos e viaturas
para Corpo de Bombeiros
de Votuporanga
Com o objetivo de melhorar a qualidade de atendimento
do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, o deputado estadual
Carlão Pignatari reivindicou ao comando central da corporação a
destinação de mais viaturas e equipamentos para o grupamento.
Carlão esteve em visita ao coronel Rogério Bernardes
Duarte, comandante interino do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo; coronel José Luis Salomão,comandante
do Corpo de Bombeiros do Interior; e Cássio Roberto
Armani,coordenador operacional da corporação.
Na oportunidade, Carlão fez um breve relato sobre a história e atividades do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e as dificuldades que enfrenta por falta de mais viaturas e equipamentos adequados para atender as ocorrências. Ao todo, o atendimento
abrange uma população de aproximadamente 160 mil pessoas.

Transportes

Deputado Carlão e prefeito Junior Marão cobram obras no DER
O deputado estadual Carlão Pignatari e o prefeito de Votuporanga, Junior Marão, estiveram em audiência com o superintendente
do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Armando Costa
Ferreira, quando cobraram a realização de diversas obras.
Carlão e Marão pediram providências quanto à construção de um
pontilhão sobre a rodovia Péricles Belini (SP-461) na intersecção da Vicinal
Nelson Bolotário, que demanda a Valentim Gentil, e também sobre as três
alças de acesso no trecho da rodovia que foi duplicada recentemente.
Outra questão abordada diz respeito à recuperação da Vicinal
Adriano Pedro Assi – a conhecida Estrada do 27, cujo asfalto está em
péssimas condições de tráfego.
O deputado e o prefeito informaram também que a Vila Carvalho
será incluída no Programa Cidade Legal, da Secretaria da Habitação.
Para tanto, será necessária a construção de um trevo na rodovia Péricles Belini, no trecho que cruza o povoado.

Recursos

Lideranças de Votuporanga
reivindicam recursos
Acompanhados do prefeito de Votuporanga, Junior Marão, e
do secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha (Mineiro), os vereadores Serginho da Farmácia e
André Figueiredo e o secretario de Direitos Humanos, Emerson
Pereira, solicitaram o apoio do deputado Carlão Pignatari, para
o encaminhamento de várias reivindicações.
Emerson Pereira solicitouR$ 75 mil para a compra de materiais para a Comunidade São Francisco de Assis, entidade que presta assistênciaa pessoas portadoras do vírus HIV e seus familiares.
Serginho da Farmáciareivindicou R$ 500 mil, para a instalação de alambrados e mourões visando a preservação das áreas verdes.
André pediu a doação de uma ambulância para a rede municipal de saúde.

Saúde

Credenciamento do SUS para
clínicas oftalmológicas
Os vereadores Pedro Beneduzzi e Vilmar da Farmácia, mais o secretário municipal de Direitos Humanos de Votuporanga, Emerson
Pereira, estiveram no gabinete do deputado Carlão Pignatari, para
solicitarsua intervenção junto ao Estado,visando o credenciamento
de clínicas oftalmológicas para atendimento de pacientes do SUS.
Os vereadores e o secretário argumentam que uma clínica de Votuporanga e a Santa Casa de Cardoso estavam credenciados pelo
SUS, entretanto, por uma iniciativa do governo em disponibilizar
os medicamentos, esses estabelecimentos perderam o interessee
deixaram de atender. Os pacientes passaram a ser encaminhados
para o Hospital Padre Albino de Catanduva.

Infraestrutura

Recursos para
recapeamento de ruas
O vereador Gilmar Aurélio – Gaspar esteve em visita ao
deputado estadual Carlão Pignatari, para solicitar a intervenção do parlamentar junto ao governo do Estado, visando a
liberação de R$ 200 mil para recapeamento de diversas ruas
no bairro São João.O vereador justificou ao deputado que o
bairro São João é um dos mais antigos da cidade e está com
muitas ruas danificadas.

Recursos

Reforma do Centro Comunitário
do Jardim Canaã
O deputado estadual Carlão Pignatariacompanhou os vereadores
do município de Votuporanga, Pedro Beneduzzi e Edilson Pereira Batista, em audiência na Casa Civil, para apresentar reivindicação ao subsecretário Rubens Cury.
Os vereadores solicitaram que o Governo do Estado libere R$ 350
mil para reforma e ampliação do Centro Comunitário do bairro Jardim
Canaã, localizado na Zona Norte da cidade.

