Infraestrutura

Início de obras em Santa Fé do Sul
O deputado Carlão Pignatari acompanhou, no dia 10/02, o início das obras de
urbanização dos bairros Coqueiro I e II, na
Estância Turística de Santa Fé do Sul. Vários
autoridades e lideranças da cidade estiveram presentes. Para a realização da obra,
Carlão conquistou, junto ao governo do
Estado, a importância de R$ 500 mil, que
serão utilizados para a construção de guias,
sarjetas, alargamento e pavimentação das
ruas.

Obras

R$ 444 mil para diversas
obras em Estrela d’Oeste
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito de Estrela d’Oeste, Pedro Itiro, em audiência com o secretário adjunto da
Casa Civil, Rubens Cury, no dia 30/01 e reivindicou a liberação de
R$ 444 mil para diversas obras em Estrela d´Oeste. O prefeito explicou que R$ 300 mil serão destinados a obras em diversos pontos
da cidade. Os R$ 144 mil restantes foram reiterados pelo deputado
Carlão para a construção de uma ponte na estrada Estocco.

Recapeamento

Recursos para Paranapuã
O deputado Carlão Pignatari acompanhou o prefeito de
Paranapuã, Antonio Melhado Neto, em audiência na Casa
Civil, no dia 05/02, com o secretário adjunto Rubens Cury,
a quem reivindicou a liberação de R$ 250 mil para recapeamento de ruas em diversos pontos da cidade.
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Centro de Multiuso para
a cidade de Pontalinda
Carlão reivindicou também ao secretário adjunto da Casa
Civil, Rubens Cury, a liberação de R$ 250 mil para o município
de Pontalinda. Carlão estava acompanhado do prefeito Elvis
Carlos de Souza. Os recursos são para a construção de um
centro de multiuso, onde possam ser desenvolvidas diversas
atividades, englobando toda a comunidade.

Asfalto

Recursos para obras em Santa Salete
Acompanhado do prefeito Ivalderis Molina
(Deri), de Santa Salete, o deputado Carlão Pignatari apresentou reivindicação ao secretário adjunto da Casa Civil, Rubens Cury, para a liberação de
R$ 300 mil para obras de pavimentação asfáltica
no prolongamento da rua Antonio Luís Cintra.
Ainda com Carlão, Deri entregou um ofício ao
secretário de Desenvolvimento Social, Rogério
Hamam solicitando a liberação de recursos para a
ampliação do prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Infraestrutura

Construção de ponte em
Santana da Ponte Pensa
Carlão acompanhou o prefeito José Aparecido de Melo (Zeca), de
Santana da Ponte Pensa, em audiência com o secretário adjunto da
Casa Civil, Rubens Cury, no dia 30/01, e solicitou a liberação de R$ 180
mil para a construção de uma ponte sobre o córrego da Ponte Pensa,
na divisa com o município de Palmeira d’Oeste. A atual, segundo ele,
está em péssimo estado e não oferece segurança para as pessoas que
necessitam atravessar o córrego.

Urbanização

R$ 300 mil para asfalto em
diversas ruas de Urânia
O deputado Carlão Pignatari apresentou reivindicação do prefeito de Urânia, Francisco Airton Saracuza, ao secretário adjunto da
Casa Civil, Rubens Cury, para a liberação de R$ 300 mil para pavimentação asfáltica em diversos pontos da cidade. “Muita gente ainda
sofre com o problema de barro em época de chuva e poeira na seca
com as ruas sem asfalto”, explicou o prefeito.

Festividade

Estrela d’Oeste
comemora 72 anos
O deputado Carlão Pignatari participou da comemoração do 72º aniversário de fundação de Estrela
d’Oeste, no dia 24/01, juntamente com o prefeito Pedro Itiro e vereadores. A população se reuniu avenida
São Paulo, no centro da cidade, para saborear o delicioso bolo com 72 metros de comprimento, acompanhado de refrigerante.

Executivo

“Utilidade pública” para a Casa
de Saúde de Indiaporã
A Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã foi declarada de
utilidade pública estadual e passará a receber recursos e subsídios governamentais a partir deste ano. O governador do Estado, Geraldo Alckmin,
sancionou a Lei nº 15.287, originada do projeto de lei nº 534/13, de autoria
do deputado estadual Carlão Pignatari. A Casa de Saúde funciona como
uma entidade assistencial na área de saúde, prestando atendimento à população de Indiaporã e também da região. A prefeita Elaine Rocha agradeceu ao deputado.

Saúde

Denominação do AME
de Santa Fé do Sul
O governador do Estado, Geraldo Alckmin, sancionou a Lei Nº 15.282, que denomina o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) da Estância Turística de
Santa Fé do Sul. A lei teve origem no projeto nº 372/13, de autoria do deputado
estadual Carlão Pignatari. A lei determina que o AME de Santa Fé do Sul passe a
denominar-se “Doutor Everaldo Brancalhão”. O projeto de lei do deputado Carlão
Pignatari foi apresentado em 2013 e foi aprovado por unanimidade na Assembleia
Legislativa.

Região

Compromisso de continuar trabalhando por Santa Fé do Sul
O deputado Carlão Pignatari se reuniu com lideranças políticas da Estância Turística de Santa Fé do
Sul, no dia 10/01, oportunidade em que reafirmou seu
compromisso de continuar trabalhando para o desenvolvimento do município. Entre os presentes estava
o prefeito Armando Rossafa, o ex-prefeito Toninho
Favaleça e vários vereadores. Neste primeiro ano da
administração de Rossafa, Carlão já conquistou cerca
de R$ 5 milhões em benefícios para a cidade, além de
equipamentos e veículos.

Saúde

Recursos para municípios da região de Jales
Carlão reuniu-se com prefeitos da região de
Jales em audiência com o secretário adjunto de
Saúde, Wilson Modesto Pollara, oportunidade
em que apresentou reivindicação dos integrantes
do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região
de Jales (CONSIRJ), para que o Estado assuma o
repasse que soma R$ 77 mil mensais. O consórcio é formado por Aparecida d’Oeste, Áspasia,
Dirce Reis, Dolcinópolis, Marinópolis, Mesópolis,
Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Pontalinda, Santa
Albertina, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa,
São Francisco, Urânia e Vitória Brasil.
Atendendo ao pedido de Carlão, o secretário autorizou o aumento do valor do repasse do Pró Santa Casa, de R$ 70 mil para R$ 147
mil, totalizando o valor que é pago pelas prefeituras e ainda liberou uma ambulância UTI Móvel para atender o Consórcio.

Saúde

Carlão apoia promoção da Santa Casa de Jales
O deputado Carlão Pignatari participou dia 31/01 do lançamento da promoção “Na Santa Casa eu boto fé”, realizada pela
Santa Casa de Misericórdia de Jales. A promoção, segundo o provedor José Pedro Venturini, consiste na arrecadação de recursos
financeiros junto às lideranças para aquisição de um carro e uma
motocicleta para serem sorteados através da Loteria Federal, por
meio da venda bilhetes numerados. Carlão conquistou R$ 300
mil para custeio e a pedido também do deputado, o governador
Alckmin autorizou a liberação de R$ 480 mil para o pagamento
do 13º salário dos funcionários do hospital.

Saúde

Inauguração da UPA de
Santa Fé do Sul
Carlão conclamou as lideranças políticas para melhorar o atendimento
à saúde da população, durante seu discurso na inauguração da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Fé do Sul, no dia 15/01. A UPA,
que recebeu o nome de saudoso médico José Roberto Lopes Ferraz, foi
construída com recursos do governo federal, que liberou R$ 1,4 milhão,
e o terreno foi doado pelo governo do Estado. Carlão destacou a importância da união entre os governos federal e estadual para a construção
da UPA e falou também que é necessário que as lideranças se unam para
melhorar o atendimento à saúde da comunidade.
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R$ 230 mil para obras
em Mesópolis
O deputado Carlão Pignatari solicitou a liberação de R$ 230
mil para obras de infraestrutura na cidade de Mesópolis. Carlão
acompanhou o prefeito Leandro Aparecido Polarini, em audiência com o secretário adjunto da Casa Civil, Rubens Cury. Os
recursos serão destinados para as obras de construção de vestiários, sanitários e alambrados no estádio municipal “José Cândido
Borges”.

