Política

Carlão visita lideranças políticas em Brasília
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo, esteve recentemente em Brasília-DF, acompanhado do presidente da Alesp, deputado Fernando Capez (PSDB). Carlão visitou diversas lideranças políticas do País,
entre as quais o vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, os senadores José
Serra, Aloysio Nunes (PSDB-SP) e Antonio Anastasia (PSDB-MG), além do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Carlão disse
que o principal assunto é a preocupação que reina no Estado quanto à crise política e econômica que assola o País. “Não podemos
continuar dessa maneira”, sentenciou.

Habitação

Carlão pede 2 mil casas da CDHU para a região
A pedido do deputado estadual Carlão Pignatari, a Secretaria de Estado da Habitação vai liberar a construção de
aproximadamente 2 mil casas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para a região Noroeste Paulista.
Carlão esteve em audiência com o secretário Rodrigo Garcia e solicitou agilidade no processo de liberação de recursos
para a construção dessas 2 mil moradias.
De acordo com Carlão, os municípios que serão beneficiados serão Adolfo, Alvares Florence, Cosmorama, Novais, Santa Clara, Ubarana, Indiaporã, Santa Salete, Bálsamo, Estrela
d'Oeste, Meridiano, Nova Granada, Santa Fé do Sul e Tanabi.

Infraestrutura

Convênios do FID para cidades da região
O deputado Carlão Pignatari esteve, recentemente, em audiência na Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, com
o secretário adjunto Luiz Madureira, para cobrar agilidade na assinatura de convênios do FID (Fundo Estadual de Defesa de Interesses
Difusos) dos municípios Santa Fé do Sul, Mira Estrela, Rubinéia, Meridiano e Aspásia.
Para Rubinéia foi aprovado projeto no valor de R$ 1.886.118,79,
para revitalização do Parque Ecológico da Lagoa do Sol.
Em Meridiano, deverá ser construído o Parque Ecológico de Múltiplo Uso, orçado em R$ 3 milhões.
De Mira Estrela, o projeto é no valor de R$ 1.656,179,27 e prevê
a construção de um Sistema de Lazer Ecológico.
Em Aspásia, os recursos do FID, no valor de R$ 825.381,36, serão para implantação de um Parque Urbano/Ambiental.
Já em Santa Fé do Sul, o projeto prevê o encerramento e recuperação de área degradada do vazadouro municipal no valor R$ 1.699.986,77.

Homenagem

Carlão recebe título de Cidadão Cardosense
O deputado Carlão Pignatari foi homenageado
pela Câmara Municipal de Cardoso, em outubro,
com o título de Cidadão Honorário Cardosense. A sugestão para a homenagem foi apresentada na legislatura passada pelo então vereador Maurício Alcântara
Domingos do Amaral.
A sessão solene foi presidida pela vereadora Mônica Fernandes Garcia e contou com a presença do
prefeito Leonardo Gomes da Silva (Dinho) e diversas
lideranças da cidade, além de prefeitos da região.
O deputado agradeceu a homenagem e disse
que vai sempre defender a boa política, “para melhorar a qualidade de vida das pessoas com seriedade”.

Assistência

Lar Viver Bem recebe doação de carro zero km
O Lar Viver Bem recebeu no dia 29 de outubro um veículo
Fiat Doblô zero quilômetro proveniente de recursos do governo estadual. A presidente da entidade, Maria Augusta Caitano Marques - Lia, esteve na concessionária Camila Veículos
para receber a doação.
A verba para aquisição do veículo foi conquistada graças
ao empenho do deputado estadual Carlão Pignatari, líder da
Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, em julho deste
ano, quando da cerimônia de aniversário de 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O Lar Viver Bem foi fundado em 2004 e atualmente atende 14 idosas.

Saúde

Carlão propõe que deputados apresentem emendas
para Hospital do Câncer
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na
Assembleia Legislativa, sugeriu ao governador Geraldo Alckmin
e aos deputados paulistas que no próximo ano todos os parlamentares reservem R$ 100 mil de suas emendas para destinar
ao Hospital do Câncer. A entidade tem sede em Barretos, mas
também tem unidades em Jales e Presidente Prudente.
Em outubro, Carlão acompanhou Alckmin, em visita à cidade de Jales. Eles visitaram as dependências do Hospital do Câncer e foram recepcionados pelo presidente do hospital, Henrique Prata, que, dias atrás, elogiou o trabalho de Carlão, que
tem cobrado a destinação de mais recursos para a unidade.
Inaugurada em 2010 para facilitar o acesso ao tratamento
para os pacientes que residem em locais mais próximos de Jales,
a unidade já realizou mais de 870 mil atendimentos, tendo atualmente uma média de 1.000 atendimentos/dia, 100% via SUS. O
hospital recebe paciente dos estados de São Paulo, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal.

