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Deputado Carlão é
o relator do Orçamento
de 2016 do Estado
O deputado estadual Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB
na Assembleia Legislativa, foi designado pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento do Legislativo paulista,
deputado Mauro Bragato (PSDB), para ser o relator do Orçamento
estadual de 2016.
A Proposta Orçamentária para 2016 tem receita total prevista de
R$ 206,9 bilhões, contemplando a arrecadação de R$ 131,6 bilhões
de ICMS e R$ 14,4 bilhões de IPVA. Essas projeções consideram uma
estimativa de inflação de 5,51% e queda de 0,4% do PIB no próximo
ano.
Dos 94 deputados que integram a Assembleia Legislativa, 79 apresentaram emendas, num total de 8.691, somando R$ 83,6
bilhões. São recursos do próprio orçamento que os deputados destinam, principalmente para as Secretarias estaduais. Num estudo
preliminar, Carlão concluiu que as secretarias mais beneficiadas devem ser Educação, Saúde e Desenvolvimento Social.

Assistência Social

Carlão acompanha assinatura de convênios do Vivaleite

O deputado Carlão Pignatari acompanhou o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, em cerimônia de
assinatura de convênios para renovar o programa Vivaleite. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Votuporanga e reuniu 49
prefeitos que integram a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) de Fernandópolis. Coube ao prefeito
de Votuporanga, Junior Marão, o trabalho de anfitrionar os visitantes, juntamente com a secretária municipal de Assistência Social, Marli Beneduzzi Pignatari, e a diretora da Drads, Flávia Cristiane Gonçalves Resende.
O Vivaleite é o maior programa estadual de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Cerca de 480 mil famílias recebem esse importante complemento alimentar, seguro e de alto valor nutritivo. Cada beneficiário recebe 15 litros de leite por
mês, com teor de gordura mínimo de 3%, enriquecido com ferro e vitaminas A e D. Participam do programa crianças de 6 meses
a 5 anos e 11 meses.

Saúde

Carlão consegue recursos para Iamspe de Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari se reuniu com o superintendente do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual), Latif Abrão Júnior, para solicitar
o pagamento dos repasses atrasados de teto e extrateto
para a Santa Casa de Votuporanga. A Santa Casa realiza em
média 60 mil atendimentos por mês, incluindo o funcionalismo público estadual. Devido à falta de recebimentos da
prestação de serviços realizados ao Instituto, a Santa Casa
poderia suspender os atendimentos aos usuários desse
sistema. Após conversa com os gestores do Iamspe, ficou
acordado que os pagamentos serão realizados de imediato.

Transportes

Confirmada a recuperação da Estrada do 27
O deputado Carlão Pignatari e o prefeito de Votuporanga,
Junior Marão (ambos do PSDB), confirmaram a recuperação
da vicinal Adriano Pedro Assi, a Estada do 27. Acompanhados do vereador Douglas Lisboa da Silva (PSDB), Pignatari e
Marão estiveram em audiência com o secretário estadual de
Logística e Transportes, Duarte Nogueira, para apresentar fotos e detalhes do estado crítico em que se encontra a pista.
De acordo com o prefeito Marão, o DER (Departamento
de Estradas de Rodagem) vai ceder a massa asfáltica e a Usina
Noble ficará encarregada de fazer a aplicação, enquanto que
a Prefeitura de Votuporanga cederá o maquinário para a execução dos serviços de base.
Os trabalhos deverão começar somente o período chuvoso,
até o final do primeiro semestre de 2016. O prefeito vai se reunir
com os diretores da usina para acertar os detalhes da parceria.

Apoio financeiro

Carlão conquista R$ 570 mil para custeio
da Santa Casa de Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari conquistou a liberação
de R$ 570 mil para a Santa Casa de Votuporanga. Os
recursos são provenientes de uma emenda parlamentar apresentada por Carlão e o convênio foi assinado
no dia 09/12, no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador Geraldo Alckmin, o provedor Luiz Fernando Góes
Liévana e o prefeito Junior Marão.
De acordo com Luiz Fernando, os R$ 570 mil serão
utilizados para custeio. “Com este recurso vai ajudar
muito no pagamento do décimo terceiro dos funcionários”, explicou o provedor. Este é o segundo ano que o
Governo do Estado vem ajudando diversas Santas Casas do Estado a fechar as contas.

