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Assistência

Deputado Carlão Pignatari reúne prefeitos, gestores
e entidades para debater captação de recursos
Preocupado com o curto prazo que os municípios têm para apresentar projetos visando a captação de recursos para as áreas do
idoso e da criança e adolescente, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) promoveu um encontro em Votuporanga, com prefeitos,
gestores da assistência social e de convênios e representantes de entidades beneficentes.
O encontro teve como objetivo informar a publicação dos editais e a formatação de projetos, atendendo a um chamamento público
do Governo do Estado, para a captação de recursos.
O deputado Carlão explicou que a preocupação é com respeito aos prazos para apresentação dos projetos. Para a área de idosos, o
prazo vai até dia 5 de abril e da criança e adolescente, até 28 de abril.

Assistência Social

CCI para a cidade de Uchoa
O deputado Carlão Pignatari reivindicou a construção
de um CCI (Centro de Convivência do Idoso) para a cidade de Uchoa. O pedido foi apresentado ao secretário
estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, durante audiência, com a presença do prefeito do município Valdemir de Carvalho – Prof. Will; da presidente do
Sindicato Rural, Siuze Davanzo, e do diretor da Secretaria
municipal de Agricultura, Mário Sérgio Barreiras Ornelas.
O secretário Floriano Pesaro destacou que terá um
grande prazer em encaminhar o pedido para a liberação dos recursos, pois entende que os idosos merecem ser cuidados e tratados com carinho.

Casa Civil

Recursos para o município de Ubarana
O deputado Carlão Pignatari reivindicou, junto ao governo do
Estado, diversas melhorias para o município de Ubarana. Carlão e
o prefeito João da Costa Mendonça (João da Farmácia) estiveram
em audiência na Casa Civil, com o subsecretário de Assuntos com
Municípios, Murilo Macedo.
O prefeito e o deputado solicitaram agilidade na assinatura de
convênio para construção de uma creche escola. João da Farmácia
declarou que já fez a doação do terreno e está apenas aguardando
a autorização do governador. O prefeito também pediu um ônibus
de 40 lugares para a área de saúde. Para completar a lista de reivindicações, João da Farmácia solicitou a liberação de R$ 250 mil para
obras de infraestrutura.

Infraestrutura

Recursos para obras em Ipiguá
Em audiência na Casa Civil, com o subsecretário de Relacionamento com Municípios, Murilo Macedo, o deputado Carlão
Pignatari o prefeito Emílio Pazianoto e o vice Lorivaldo Domingo
Leme – Coca reivindicaram a liberação de R$ 450 mil para obras
de infraestrutura para Ipiguá.
Desses recursos, R$ 300 mil são para recapeamento de diversas ruas. O restante - R$ 150 mil – é uma emenda parlamentar
protocolada pelo deputado Carlão Pignatari para o orçamento
deste ano, cujos recursos serão destinados para a revitalização da
Praça Altimio Teodoro da Silva.

Infraestrutura

Carlão solicita R$ 420 mil para obras em Irapuã
O deputado Carlão Pignatari reivindicou recursos ao Governo
do Estado para obras de infraestrutura para a cidade de Irapuã.
Carlão e o prefeito Haroldo Ciocca estiveram em audiência na Casa
Civil, com o subsecretário de Relacionamento com Municípios, Murilo Macedo.
O prefeito pediu a liberação de R$ 200 mil para recapeamento
de diversas ruas da cidade. Também solicitou R$ 220 mil para recuperação de 1.200 metros do acesso que liga a cidade à rodovia
Roberto Mário Perosa (SP 379).

Infraestrutura

Deputado Carlão solicita recursos e reparo
de vicinal em José Bonifácio
Em audiência na Casa Civil, com o subsecretário de Relacionamento com Municípios, Murilo Macedo, o deputado Carlão Pignatari reivindicou recursos para o município de José Bonifácio realizar obras de
infraestrutura em José Bonifácio. Carlão e o prefeito Celso Gaúcho solicitaram R$ 350 mil para diversas obras. Além disso, o prefeito pediu a
urgente recuperação da estrada vicinal Manoel Guapo, que liga Nipoã a
José Bonifácio.
Gaúcho ressaltou que os usuários têm reclamado com frequência
das condições da estrada. Segundo eles, há muitos buracos e nenhuma
sinalização. Em alguns trechos o asfalto não existe mais. De uma ponta
a outra, é impossível encontrar um trecho sequer totalmente regular.
Além de andar devagar, o motorista tem que torcer para conseguir concluir o percurso sem danificar o carro.

Infraestrutura

Carlão apoia reivindicações de Potirendaba
ao Governo do Estado
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito da cidade de Potirendaba, Flávio Daniel Alves (Flavinho), em audiência
na Casa Civil, para reivindicar recursos para a obras de infraestrutura. Eles solicitaram, ao subsecretario de Relacionamento com
Municípios, Murilo Macedo, a liberação de R$ 300 mil para recapeamento em diversas ruas da cidade.
Aproveitando a viagem a São Paulo, Flavinho pediu ao deputado Carlão Pignatari que o acompanhasse em audiência na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. No encontro com o secretário-adjunto Luiz Madureira trataram da inauguração do novo
Fórum da cidade, prevista para o mês de agosto.
O deputado aproveitou a oportunidade para conversar com o secretário Madureira sobre um projeto do FID (Fundo de Interesses Difusos) para Potirendaba.

Habitação

Deputado reforça pedido de caminhão, ambulância
e recursos para Ipiguá
O deputado Carlão Pignatari reforçou o pedido de um caminhão compactador
de lixo, uma ambulância toda equipada e recursos para obras de infraestrutura
para o município de Ipiguá, durante visita do governador do Estado Geraldo Alckmin, no sábado (11/03). Na oportunidade, Alckmin fez a entrega das chaves da
casa própria a 91 famílias e a regularização fundiária de 477 moradias em Ipiguá.
Alckmin atendeu o pedido do prefeito e do deputado Carlão e liberou o caminhão, a ambulância e mais R$ 200 mil para obras de infraestrutura.
As 91 casas são do programa Morar Bem, Viver Melhor do Conjunto Habitacional José Fiorilli e tiveram investimento de R$ 11 milhões da CDHU.
Já a regularização fundiária dos 477 imóveis particulares é resultado da emissão de Declarações de Conformidade Urbanística e Ambiental (DCUAs), pelo
Programa Cidade Legal.

