SAÚDE

Carlão Pignatari participa de audiência
sobre reajuste para servidores
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) participou, neste dia 18, de
audiência pública na Assembleia Legislativa, que debateu o PLC (Projeto de Lei
Complementar) 60, que trata da reestruturação salarial dos servidores estaduais da Saúde. O projeto de lei prevê uma ampla reestruturação nas carreiras da
saúde e das áreas administrativas, incluindo reajustes de até 40%, retroativos
a 1º de julho.

Tabela SUS
Carlão voltou a cobrar uma ampla discussão sobre a situação do SUS (Sistema Único de Saúde). Para o deputado votuporanguense, é preciso, urgentemente, ampliar os exames, aumentar o teto de repasses e oferecer mais
recursos para as santas casas e hospitais filantrópicos, que hoje têm seus atendimentos voltados, mais de 60%, para pacientes do SUS. Este assunto será
discutido em outra audiência, no dia 25.

Região

Deputado reivindica
avenida sob duplicação
da rodovia em Jales
O deputado estadual Carlão Pignatari acompanhou o prefeito de
Jales, Humberto Parini (PT), no último dia 6, em audiência na regional
do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em São José do Rio
Preto, oportunidade em que solicitaram a abertura de uma avenida
sob a rodovia Euclides da Cunha, ligando Jales ao trevo do Jataí – (Estrada da Uva Katsuyoshi Nishimoto), cuja extensão total é de três quilômetros. A avenida sob a rodovia vai facilitar o acesso a diversos bairros.

Votuporanga

Aprovada construção de
marginal na Euclides da Cunha
O DER (Departamento de Estradas e Rodagens) de São Paulo liberou, a
pedido do deputado estadual Carlão Pignatari e do prefeito de Votuporanga,
Júnior Marão, a construção de uma avenida marginal na rodovia Euclides da
Cunha, em direção ao Distrito de Simonsen. A obra será feita simultaneamente
à duplicação da rodovia. Ao todo serão 3,8 quilômetros, do viaduto “Jornalista Nelson Camargo”. O deputado Carlão está desenvolvendo gestões também
para que a marginal ligue o Distrito de Simonsen à Estrada Vicinal “Adriano
Pedro Assi” (Estrada do 27). Estima-se um investimento de R$ 1,5 milhão.

Social

Fernandópolis pede apoio de Carlão para
projeto “Os Sonhadores”
A convite do juiz de Direito Evandro Pelarin, o deputado Carlão Pignatari esteve em Fernadópolis para assistir à apresentação da orquestra “Os Sonhadores”. As
lideranças fernandopolenses aproveitaram a presença do
deputado e lhe pediram apoio para ampliar os trabalhos
realizados com as crianças e adolescentes que integram
o projeto. De acordo com Carlão, trata-se de um projeto
social que atende crianças e jovens carentes de 5 a 17
anos, resgata a autoestima e incentiva os seus integrantes a saírem das ruas e manterem-se longe das drogas e
da marginalidade.

Cultura

Carlão pede recursos para festa de fim de ano
em Palmeira d’Oeste
Atendendo pedido do prefeito de Palmeira d’Oeste,
José César Montanari, o deputado Carlão Pignatari reivindicou nesta semana à Secretaria estadual da Cultura a liberação de R$ 60 mil, para a realização de festa de fim de ano
naquela cidade. A audiência foi com o secretário adjunto de
Cultura, Luiz Sobral. Carlão informou que o secretário adjunto Luiz Sobral acenou de forma positiva para a liberação
dos recursos, entretanto, solicitou ao prefeito João Camilo,
que prepare uma grade de shows e a programação que deverá ser realizada e apresente o projeto à Secretaria.

Cultura

Deputado pede
apresentação da Jazz Sinfônica
em Votuporanga
Os votuporanguenses poderão assistir a um grande espetáculo musical
da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo no final do ano. O pedido foi feito pelo deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) à Secretaria da
Cultura. Carlão esteve em audiência com o secretário adjunto Luiz Sobral,
na última quarta-feira, a quem pediu que agende uma apresentação daquela orquestra em Votuporanga, se possível nas festividades do réveillon. O
secretário acenou positivamente para a possibilidade de a orquestra vir a
Votuporanga, porém, ficou de verificar uma data disponível, dentro da programação do Circuito Cultural pelo interior do Estado.
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