Assistência

Carlão acompanha governador Alckmin
na inauguração do CCI de Floreal
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na
Assembleia Legislativa, acompanhou o governador Geraldo
Alckmin, no último dia 22 de agosto, na inauguração do Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Primeira-Dama Sebastiana
Teixeira da Silva de Grande”, em Floreal. O local tem capacidade para atender cerca de 150 idosos. As autoridades foram
recepcionadas pelo prefeito da cidade, João Manoel Castilho
– João Maritaca, e lideranças do local.
Carlão destacou que o CCI é um espaço de socialização e
lazer, onde os idosos podem frequentar e participar de diversas
atividades, com o propósito de melhorar a qualidade de vida.
Ainda durante a cerimônia, o governador liberou R$ 400
mil para obras de infraestrutura.

Assistência

Carlão e governador inauguram creche
em São João das Duas Pontes
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o governador Geraldo Alckmin
na cerimônia de inauguração da Creche Escola “Prefeito João Aristeu Barbosa”, no município de São João das Duas Pontes, no dia 22 de agosto.
A obra faz parte do programa Creche Escola da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo. Para a construção do prédio foram investidos mais de
R$ 1,5 milhão. Também participou do evento, a prefeita Nilza Boleli Cezare,
e lideranças da cidades.
A Creche Escola vai beneficiar cerca de 130 crianças de zero a cinco anos e
conta com estrutura acessível completa e respeita os critérios de sustentabilidade.
Ainda durante a cerimônia, o governador liberou R$ 400 mil para obras
de infraestrutura.

Assistência

Recursos para entidades assistenciais de Votuporanga
Duas entidades assistenciais de Votuporanga assinaram convênio
com o governo do Estado, durante a sessão solene da Câmara Municipal, no dia 8 de agosto. O governo foi representado pelo secretário
estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro. Foram beneficiadas a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e o Lar
Celina, instituição educacional do Grupo Espírita Maria de Nazaré.
As duas entidades receberão R$ 75 mil cada, recursos oriundos
de emendas parlamentares do deputado estadual Carlão Pignatari,
líder da Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa.
A Apae foi representada pelo seu vice-presidente, o comerciante Daniel Yoshida, e o Lar Celina pelo presidente da instituição, o
orador espírita Divaldo Matos de Oliveira (Divaldinho).

Educação

Entronização da foto da patronesse de
creche escola em Pereira Barreto
O deputado Carlão Pignatari participou, no início de agosto, da cerimônia de entronização da foto da patronesse de uma creche escola
na Estância Turística de Pereira Barreto. Também estiveram presentes
o prefeito da cidade, Arnaldo Enomoto, e a vice-prefeita Marialba da
Glória Garcia Carneiro.
A Creche Escola, localizada no Jardim Paraíso, recebeu o nome da
saudosa professora Rose Fachini. O estabelecimento já está em funcionamento, acolhendo 120 alunos de zero a três anos de idade.
A nova Creche Escola teve custo de mais de R$ 1,5 milhão e foi projetada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação e conta
com salas de atividades, berçário, fraldário, lactário, cozinha, refeitório
e lavanderia. Possui também sala de uso múltiplo, equipada com computadores para iniciar as crianças na linguagem digital.

Educação

Secretário apresenta Planto Estadual de Educação
O secretário estadual de Educação, Prof. Herman Jacobus Cornelis Woorwald, apresentou à Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, as metas do Plano Estadual de Educação, projeto de lei do Executivo. A reunião
foi coordenada pelo deputado Carlão Pignatari.
A proposta governamental para a Educação paulista apresenta 23 metas. Entre as propostas, está a inclusão de um novo modelo de currículo
para o Ensino Médio.
Na área de alfabetização, o Plano possibilita ao município realizar alfabetização de todas as crianças do ensino fundamental. Os municípios
terão prazo de dez anos para que as escolas de 1° ao 5° ano passem a ser
responsabilidade dos municípios.
Já para o ensino superior, a meta é ter, em dez anos, 33% dos jovens
de 18 a 24 anos na universidade ou formados.

