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Carlão acompanha prefeitos
na assinatura de convênios
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na
Assembleia Legislativa, participou da cerimônia de assinatura
de convênios entre o governo de São Paulo e municípios da
região Noroeste Paulista, no dia 05/04, no Palácio dos Bandeirantes.
Do Projeto Microbacias II – Estradas Rurais, da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento, foram contemplados os municípios
de Fernandópolis – R$ 347.661,96; Populina – R$ 300.508,74;
Santa Salete – R$ 238.843,75; Parisi – R$ 381.903,81; Pontalinda – R$ 361.674,89; Barbosa – R$ 349.748,56; Castilho – R$
341.238,65; Lourdes – R$ 362.646,98; Magda – R$ 388.367,50
e Mirandópolis – R$ 385.128,03.
Os recursos são destinados para a recuperação de estradas
rurais, para agilizar o escoamento da produção da produção e
facilitar o deslocamento dos agricultores.

Meio Ambiente

Carlão reivindica recursos para Guarani d’Oeste e Indiaporã
O deputado Carlão Pignatari esteve em audiência com
a secretária de Estado de Meio Ambiente, Patrícia Iglecias,
no dia 09/03, a quem solicitou a liberação de recursos financeiros para os municípios de Guarani d’Oeste e Indiaporã.
Carlão estava acompanhado dos prefeitos das duas cidades,
Odair Vazarin e Elaine Silveira Rocha, respectivamente.
O prefeito de Guarani d'Oeste disse que precisa de
recursos para aquisição de um caminhão compactador e
coleta de lixo. Por sua vez, a prefeita Elaine Rocha destacou que os recursos serão destinados para a construção
de um galpão de reciclagem de materiais e aquisição de
uma prensa e outros equipamentos para a compactação
de material de reciclagem.

Meio Ambiente

Deputado propõe aperfeiçoar legislação
sobre resíduos sólidos
O deputado Carlão Pignatari apresentou requerimento, dia 21/03,
aprovado em sessão do legislativo paulista, solicitando a criação de uma
subcomissão, composta por cinco membros, para estudar a legislação
federal sobre resíduos sólidos e poluição. No requerimento, Carlão sugere a apresentação, quando for o caso, de propostas para o aperfeiçoamento da legislação, para adequá-la ao Estado de São Paulo.
A legislação prevê que os municípios de pequeno porte, abaixo de
20 mil habitantes, possuem tratamento específico na lei, sendo facultada a elaboração de planos simplificados de gestão integrada de resíduos
sólidos. Ou seja, podem formar consórcios públicos para dar a destinação correta aos lixos produzidos por suas populações, uma vez que não
é mais permitido que esses resíduos sejam descartados em lixões.

Meio Ambiente

Cosmorama receberá recursos para aquisição de
equipamento de britagem de resíduos da construção
O município de Cosmorama assinou convênio com o governo do Estado, no valor de R$ 800 mil através do CIDAS (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável), para aquisição de equipamento móvel de britagem de resíduos da construção
civil. O deputado Carlão Pignatari participou da cerimônia realizada no dia 05/04, no Palácio dos Bandeirantes.
Os recursos são oriundos do programa Fecop (Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição), da Secretaria
do Meio Ambiente.
O CIDAS é o resultado da união de 13 municípios (Américo de Campos, Pontes Gestal, Paulo de Faria, Cardoso, Álvares
Florence, Parisi, Pedranópolis, Meridiano, Valentim Gentil, Votuporanga, Cosmorama, Nipoã, Jaci), para execução de ações e
projetos ambientais com foco na gestão municipal sustentável.

Justiça

Carlão cobra elevação da Entrância da comarca de Ilha Solteira
A elevação da Entrância da comarca de Ilha Solteira para Intermediária foi uma das cobranças feitas pelo deputado estadual Carlão Pignatari,
em audiência com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti; e também com o desembargador Ocild de Lima Júnior; com o juiz assessor Fernando Bartoletti;
e com poeta e assessor especial da presidência do TJ, Paulo Bonfim, no
dia 21/03.
Na oportunidade, Carlão pleiteou nomeação de um magistrado para
que ocupe a vaga existente na 2ª Vara Judicial da comarca e solicitou a
nomeação de servidores para o Fórum da cidade.
Os pedidos foram solicitados pelo presidente do PSDB de Ilha Solteira, Gilmar Batista Soares e pelo membro do diretório municipal, Darley
Barros Junior.

Cultura

Deputado participa do lançamento da Virada Cultural
Paulista para Ilha Solteira
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito de Ilha
Solteira, Bento Sgarboza, no dia 11/04, na cerimônia de lançamento da Virada Cultural Paulista. O anúncio foi feito pelo
governador Geraldo Alckmin e pelo secretário estadual de Cultura, Marcelo Mattos Araújo, no Palácio dos Bandeirantes.
A Virada Cultural Paulista, que completa dez anos neste ano,
será realizada em duas cidades da região: Votuporanga e Ilha
Solteira, e em Araraquara, Botucatu, Registro, Santa Bárbara
d’Oeste, São João da Boa Vista, Sorocaba, Taubaté, Araçatuba,
Limeira, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Assis, Bauru,
Campinas, Caraguatatuba, Franca, Indaiatuba, Mogi das Cruzes,
Ribeirão Preto e Santos.
Na cidade de Ilha Solteira haverá shows da banda CPM 22 e
da cantora Zélia Duncan. Em Votuporanga terá os grupos Teatro
Mágico e Raimundos.

