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Cultura

Carlão acompanha prefeito e secretária no
lançamento da Virada Cultural Paulista
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB
na Assembleia Legislativa, acompanhou, no dia 11/04, o
prefeito de Votuporanga, Junior Marão, e a secretária municipal de Cultura, Silvia Brandão Cuenca Stipp, 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.
Em Votuporanga a Virada será nos dias 21 e 22 de maio,
com as apresentações do Teatro Mágico e da banda Raimundos.
Para o deputado Carlão Pignatari, a Virada proporciona ao público o acesso às melhores produções artísticas do
País, nas mais variadas linguagens: música, dança, circo, artes cênicas, arte para crianças, entre outros temas.

Assistência Social

Deputado, prefeito e vereador reiteram
pedido do Bom Prato
O deputado Carlão Pignatari, o prefeito Junior Marão e
o vereador Meidão Kanso reiteraram o pedido de instalação
de um Restaurante Bom Prato em Votuporanga. Ele estiveram em audiência, no 06/04, com o secretário estadual de
Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro. A reivindicação é
dos vereadores Meidão e Silvão Carvalho de Souza.
Meidão justificou que a cidade recebe mais de mil pessoas todos os dias, vindas da região, em busca de tratamento médico no AME (Ambulatório Médico de Especialidades),
Santa Casa e clínicas, além de ser um centro regional de
compras, pelo comércio que tem, e ainda um centro educacional de excelência. No Bom Prato as pessoas almoçam
por R$ 1. O custo de cada refeição é de cerca de R$ 3,20. O
governo paulista custeia R$ 2,20 e o consumidor paga R$ 1.
No café da manhã, o preço é R$ 0,50.

Justiça

Carlão apresenta emenda de R$ 2 milhões para
reforma e ampliação do Fórum de Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari anunciou no dia 21/03 que apresentou
uma emenda de R$ 2 milhões para reforma e ampliação do prédio do
Fórum da Comarca de Votuporanga. Carlão esteve em audiência no Tribunal de Justiça, onde reuniu-se com o desembargador Paulo Dimas de
Bellis Mascaretti, presidente do TJ; 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.
Carlão explicou ao desembargador Paulo Dimas que o edifício do
Fórum de Votuporanga não é mais condizente com o volume de processos que são analisados pelas cinco Varas em funcionamento, além do
Juizado de Pequenas Causas. Segundo o deputado, será feito um projeto e apresentado ao diretor do Fórum, juiz Reinaldo Moura de Souza.
O parlamentar acrescentou que a ampliação se faz necessária, também, para a instalação das 6ª e 7ª Varas na Comarca de Votuporanga, já
aprovadas pelo Tribunal de Justiça e pela Assembleia Legislativa.

Saúde

R$ 570 mil para a Santa Casa de Votuporanga
A Santa Casa de Votuporanga recebeu neste dia 07/04, um importante
recurso financeiro da Secretaria Estadual de Saúde, destinado pelo deputado estadual Carlão Pignatari. São R$ 570 mil, referentes ao Termo Aditivo nº
01/2015 para ajudar no custeio dos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), com a compra de luvas de procedimentos, luvas
cirúrgicas, seringas, agulhas, drenos, fios cirúrgicos, ataduras, entre outros
materiais médico hospitalar e medicamentos.
O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, disse que a
liberação desse recurso se deu em ótima hora e mostra o comprometimento do deputado Carlão com a saúde de Votuporanga e região.
Liévana acrescentou que “em nome de toda a diretoria, médicos e
funcionários, agradeço o trabalho e empenho do deputado Carlão e já
aproveito para dizer que a Santa Casa de Votuporanga continua contando com o apoio de todos para cumprir com sua missão de salvar vidas.”

Meio Ambiente

Recursos para a Coopervinte de Votuporanga
A Coopervinte (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis)
poderá ser contemplada com recursos da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente para aquisição de equipamentos. O deputado Carlão Pignatari, juntamente com o secretário municipal de Controladoria e Planejamento Estratégico da Prefeitura de Votuporanga, Egmar Marão Alfagali,
esteve em audiência com a secretária de Meio Ambiente, Patrícia Iglecias, para apresentar a reivindicação.
Carlão e Egmar solicitaram a liberação de R$ 150 mil para que a Coopervinte possa adquirir balanças eletrônicas, esteiras de alimentação
e de triagem, uma prensa e também um veículo. Egmar representou
o prefeito Junior Marão e a secretária municipal de Assistência Social,
Marli Beneduzzi Pignatari.

Infraestrutura

Governo libera recursos para reconstruir ponte
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito de Votuporanga, Junior Marão, a uma audiência com o secretário de Estado de Agricultura, Arnaldo Jardim. Também estiveram presentes
à audiência secretário municipal de Esporte e Lazer, José Ricardo
Rodrigues da Cunha - Mineiro e o vereador Edilson do Santa Cruz.
Marão solicitou ao secretário a liberação de recursos financeiros para a construção de diversas pontes sobre córregos, que ficaram comprometidas e destruídas com as torrenciais chuvas que
têm caído na região, em volume acima da média esperada.
O secretário Arnaldo Jardim explicou que o péssimo momento
econômico do país está afetando também os estados da Federação. Mesmo assim, Jardim autorizou a reconstrução de uma ponte
sobre o córrego Boa Vista, na estrada que liga a rodovia Euclides
da Cunha à antiga sede da Apae, local também conhecido como
centro rural. Será uma ponte de 10 metros de comprimentos.

