INAUGURAÇÕES

Carlão acerta detalhes
da visita do governador
Alckmin a Votuporanga
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) reuniu-se com o
governador Geraldo Alckmin nesta terça-feira (dia 23), para tratar
dos últimos detalhes da inauguração das 452 casas do Conjunto
Residencial Monte Verde e da inauguração do Aeroporto Estadual
Domingos Pignatari de Votuporanga. Alckmin deve vir à região
Noroeste Paulista n a segunda quinzena de novembro. Na audiência com o governador Alckmin, o deputado Carlão Pignatari
estava acompanhado do prefeito de Votuporanga, Júnior Marão.

Educação

Deputado Carlão Pignatari
conquista Creche-Escola
para Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari intermediou junto às Secretarias
de Educação e Cultura e de Desenvolvimento Social a liberação de
uma Creche-Escola para o município de Votuporanga. O prefeito
da cidade, Júnior Marão, esteve terça-feira, dia 16, em São Paulo
e assinou o termo de adesão, para que o governo possa desenvolver o projeto para a liberação do recurso. Em contrapartida,
o município cederá o terreno e ficará encarregado da execução
das obras. A Creche-Escola vai abrigar crianças de 1 a 3 anos que
pertencem ao Conjunto Habitacional Monte Verde.

Transportes

Carlão reivindica marginal
no município de Tanabi
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) se reuniu na última
terça-feira, dia 16, com o Superintendente do DER (Departamento
de Estradas de Rodagem), Clodoaldo Pelissioni, e com as lideranças
políticas de Tanabi, Fábio Ceron (Fabinho) e Hélcio José Pacheco, para
reivindicar uma marginal ao lado da rodovia Euclides da Cunha (SP310), que liga o município de Tanabi ao Distrito Industrial II. De acordo com Fabinho, o Distrito Industrial II existe há mais de 5 anos e hoje
a única empresa instalada no local é a Eirilar, fabricante de produtos
de alumínio. O superintendente Clodoaldo preocupado com desenvolvimento de novas empresas no local, disse que atenderá
o pedido do deputado Carlão e que o Departamento de Estrada e Rodagem fará o levantamento do custo do projeto.

Saúde

Carlão entrega “Carta do
Interior” das Santas Casas
para o governo estadual
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) entregou nesta segunda-feira,
dia 22, a “Carta do Interior”, do movimento das Santas Casas “Tabela do SUS,
Reajuste Já”, para o assessor especial do governador, Marco Antônio Castello
Branco, no Palácio dos Bandeirantes. O documento será encaminhado ao governador Geraldo Alckmin para pedir apoio no movimento “Tabela dos SUS,
Reajuste Já”, que já mobilizou 83 Santas Casas do Estado de São Paulo. De acordo com Castello Branco, será marcada uma audiência no começo do próximo
mês, para reunir o governador Alckmin e alguns representantes do movimento.

Emprego

Carlão conquista 100 vagas do
Programa Frente de Trabalho
para Votuporanga
O deputado Carlão Pignatari conquistou 100 vagas do Programa Frente de
Trabalho, da Secretaria de Relações do Trabalho e Emprego, para Votuporanga.
Carlão esteve em audiência com o secretário Carlos Ortiz, quando apresentou a
reivindicação feita pelo prefeito Júnior Marão. Ortiz autorizou a liberação das vagas para a cidade. De acordo com o deputado Carlão Pignatari, o Programa tem
como objetivo atender pessoas que estejam desempregadas há pelo menos um
ano, que passarão por capacitação e receberão salários.

Esporte

Carlão consegue Centro
de Excelência em Natação
para Votuporanga
Votuporanga vai ganhar um Centro de Excelência em Natação,
que será construído com recursos do Governo do Estado. O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) apresentou o pedido ao
secretário Estadual de Esporte, Lazer e Turismo, José Benedito Pereira Fernandes. O Centro será construído no Complexo Olímpico
“Prof. Luiz Carlos Toloni”, na Zona Norte da cidade e a reivindicação
foi feita pelo prefeito Júnior Marão. O projeto receberá 50 atletas,
sendo 35 de todo o Estado e 15 da região Noroeste Paulista.

Infraestrutura

Deputado pede recursos para
municípios da região Noroeste Paulista
O deputado Carlão Pignatari solicitou a liberação de recursos para municípios da região Noroeste Paulista. Carlão apresentou o pedido ao secretário-chefe da Casa Civil, Sidney. Serão beneficiados dentre os municípios, Álvares
Florence, Floreal, Palmeira d’Oeste, Parisi, Pereira Barreto e Votuporanga. Os
recursos, da ordem de R$ 2,5 milhões, serão destinados para obras de infraestrutura urbana.
“As melhorias que serão executadas, com certeza, muito contribuirão para
proporcionar mais qualidade de vida para os moradores”, disse o deputado
Carlão Pignatari.

Transportes

Carlão acompanha secretário em vistoria no aeroporto
de Votuporanga e obras da Euclides da Cunha
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o secretário de Logística e Transportes, Saulo de Castro Abreu Filho, em uma vistoria às obras do Aeroporto Estadual Domingos Pignatari, em Votuporanga, e da rodovia Euclides da Cunha (SP-320). O secretário
estava acompanhado ainda do superintendente do Daesp (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo), Ricardo Volpi. O
aeroporto recebeu investimentos de R$ 3,1 milhões. Ainda neste
ano o aeroporto receberá voos comerciais, pela NHT Linhas Aéreas. A rodovia deve ficar pronta até março de 2013.

VISITAS

Prefeitos eleitos visitam gabinete do Deputado

O prefeito eleito de Ubarana, João
Costa Mendonça esteve no escritório
do Deputado em Votuporanga

Pedro Itiro, prefeito eleito de Estrela
d´Oeste, fez uma visita de cortesia
no gabinete, na Assembleia

Também o prefeito eleito de Palestina,
Fernando Luiz Semedo, esteve no
gabinete em São Paulo
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