Saúde

Santa Casa de Votuporanga renova convênio
com o governo do Estado
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, conseguiu a renovação do convênio da Santa Casa de
Misericórdia de Votuporanga com o Governo do
Estado. A entidade filantrópica continua com a
classificação de Hospital Estruturante, considerado de grande porte, com referência para atendimentos complexos, como atendimentos de
UTI neonatal, cirurgias cardíacas e outros. Com
a renovação do convênio, a Santa Casa receberá
R$ 8.946.254 em 12 parcelas.

Recursos

Carlão acompanha Fausto Pinato na Santa Casa de Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari (PSDB) acompanhou o deputado
federal Fausto Pinato (PRB), em cerimônia em que anunciou a destinação de R$ 800 mil para a Santa Casa de Votuporanga. Entre
os presentes estavam, ainda, o provedor do hospital, Valmir Dornelas, o prefeito Junior Marão, o ex-deputado federal João Dado,
entre outras lideranças.
Os recursos são provenientes de uma emenda apresentada por
Dado durante seu mandato parlamentar. Como Dado não obteve
reeleição no ano passado, através de um acordo de cavalheiros,
Fausto Pinato compartilhou as emendas dele, tanto as destinadas
a Votuporanga como as de Fernandópolis, cidade de Fausto.

Meio Ambiente

Carlão lança a Frente Parlamentar Ambientalista
O deputado Carlão Pignatari, líder da Bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, lançou, no dia 25 de junho, a Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável e cobrou soluções para
os problemas ambientais de cada região do Estado. Estiveram presentes
o presidente da ONG SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, a secretária
estadual de Meio Ambiente, Patrícia Iglecias, o presidente da Assembleia, Fernando Capez, entre diversas lideranças do setor.
Para Carlão, as lideranças precisam focar seus olhos para solução de
muitos problemas, que são específicos de cada região. “A responsabilidade com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável não
é apenas do Estado, ou das ONGs ambientalistas, é uma preocupação
de todos nós, inclusive do setor produtivo, pois é preciso eficiência dos
recursos na produção e responsabilidade para um consumo sustentável.
Só assim é que conseguiremos garantir o provimento de recursos naturais para esta e para as gerações futuras, para o combate da miséria e a
erradicação da pobreza”, disse Carlão.

Cultura

Aprovados projetos do FLIV pela Secretaria da Cultura
O deputado Carlão Pignatari parabenizou a equipe do
FLIV (Festival Literário de Votuporanga), na pessoa da secretária da Cultura, de Votuporanga, Sílvia Brandão Cuenca Stipp e da coordenadora geral Cibeli Moretti, pelos dois
projetos apresentados na Secretaria de Estado da Cultura.
Um projeto é no valor de R$ 250 mil e o outro de R$ 249
mil, por meio do Programa de Ação/Cultural – PROAC/ICMS,
do Governo de São Paulo e da Secretaria de Estado da Cultura.
O Fliv é considerado um dos mais importantes eventos
literários direcionados ao público infanto-juvenil do Estado de São Paulo, com programação gratuita durante dez dias, diversas
atividades ligadas à literatura, como palestras, exposições, shows e interação com estudantes.

Meio ambiente

Recursos para construção de parque na represa da Saev
O deputado Carlão Pignatari e o prefeito de Votuporanga, Júnior Marão, reiteraram o pedido de liberação de recursos para a construção de um parque às
margens da represa da Saev (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente
de Votuporanga).
Eles participaram de audiência com o secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, e explanaram sobre o projeto do parque, que deve ser construído em torno da represa de captação da Saev. O projeto envolve o plantio de
árvores, educação ambiental, pistas de caminhadas, ciclovias e áreas esportivas.

