Saúde

Carlão faz emendas ao
orçamento do Estado
para as Santas Casas
O deputado Carlão Pignatari apresentou diversas emendas ao Orçamento do Estado, que remaneja recursos financeiros para várias Santas Casas e entidades filantrópicas. Para a Santa Casa de Votuporanga, Carlão está reivindicando R$ 2 milhões. Já para
a de Pereira Barreto ele pediu R$ 1,5 milhão. As emendas também beneficiam as Santas
Casas de Santa Fé do Sul, Cardoso, Fernandópolis e Jales com R$ 1 milhão cada. O deputado ainda solicita R$ 500 mil para as entidades de saúde de Andradina, Estrela d’Oeste,
Indiaporã, José Bonifácio, Macaubal, Palmeira d’Oeste, Paulo de Faria, Riolândia, Tanabi
e General Salgado.

O deputado Carlão quer mais recursos
para as santas casas

Saúde

Carlão cobra aprovação de Emenda que
aumenta recursos para saúde
Fazer uma pressão maior para que o Congresso Nacional aprove a Emenda 29. Esta é a sugestão do deputado estadual Carlão
Pignatari, que cobrou, durante audiência pública da Frente Parlamentar de Saúde, mais recursos para o setor, uma vez que os municípios, santas casas e hospitais filantrópicos não estão suportando a carga. Desde que assumiu como deputado, em março último,
Carlão tem insistido para que seja revista a Tabela SUS, para que os hospitais possam continuar trabalhando e atendendo a população
com qualidade.

Polícia

Deputado pede mais soldados PMs
para a região Noroeste

Carlão pediu a designação de mais policiais para a região Noroeste

O deputado Carlão Pignatari reuniu-se com o coronel Álvaro Camilo, para reivindicar a designação de mais policiais
para as cidades da região de Votuporanga. Segundo Carlão,
a região tem defasagem de 16 soldados e pelo menos mais
dois sargentos. Ele pediu aumento de efetivo para as cidades
de Votuporanga, Riolândia, Parisi, Pontes Gestal, Álvares Florence, Américo de Campos, Cosmorama, Cardoso e Valentim
Gentil.

Desenvolvimento

Deputado e prefeito buscam recursos
para Arena Multiuso
O deputado Carlão Pignatari agendou audiência do
prefeito Júnior Marão com diretores da Agência de Fomento Paulista / Nossa Caixa Desenvolvimento para apresentar projeto de construção de uma Arena Multiuso
em Votuporanga. De acordo com Carlão, foi um primeiro
contato, oportunidade em que as autoridades municipais
apresentaram projeto para a construção da Arena. A intenção da Prefeitura é de construir uma quadra poliesportiva na área onde será o Complexo Esportivo, na Cidade
Universitária, Zona Norte da cidade. Em dezembro, diretores da Agência vêm a Votuporanga para fazer uma explanação geral sobre as linhas de financiamento e atuação.

Carlão e Marão participaram de audiência na Agência de Fomento Paulista

Saúde

Carlão assina emenda para o combate
ao crack e outras drogas
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) participou, nesta quarta-feira (dia 9), na Assembleia Legislativa, do lançamento
da cartilha denominada “A Droga não me usa, sou mais vida”, como forma de contribuir com a disseminação de informações
sobre os danos causados pelas drogas. Carlão integra um grupo de deputados de vários partidos que se uniram para apresentar
uma emenda conjunta ao Orçamento do Estado, de R$ 171 milhões, visando garantir, em 2012, recursos para ações de combate
ao crack e outras drogas.

Transportes

Comissão quer plano para reduzir tarifas de pedágio
A Assembleia Legislativa formou uma comissão para discutir a elaboração de um plano com vistas à redução das tarifas de pedágios nas estradas do Estado de São Paulo. O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) foi indicado para ser membro da subcomissão
que vai tratar sobre a redução das tarifas de pedágios. Carlão argumenta que com o sistema eletrônico foi possível diminuir o quadro
de funcionários, entre outros cargos, porém questionou por que o pedágio ainda continua tão caro.

Região

Lideranças de Vitória Brasil pedem
apoio do deputado Carlão

Lideranças do PSDB de Vitória Brasil estiveram com Carlão

O presidente da Câmara Municipal de Vitória Brasil, Luiz Carlos Ciampone, a vereadora Ana Lúcia Modulo, o presidente do PSDB, Marcos Alberto Modulo e a assistente social Cidinha Simiolli Thereziano pediram ao
deputado estadual Carlão Pignatari apoio para conquistar melhorias para
o município. Um dos pedidos é o apoio do deputado para viabilizar recursos para compra de um carro para a assistência social de Vitória Brasil.

Habitação

Carlão diz que casa própria é
realização de sonho para muitos
O deputado Carlão Pignatari participou da cerimônia de entrega das
210 casas do Conjunto Habitacional Jardim Monte Alto, em Votuporanga,
e destacou que a casa própria é a realização de um sonho para muitas
pessoas. O deputado recomendou aos mutuários que valorizem seus
imóveis e não o vendam por preço nenhum. “Talvez esta seja a última
chance de vocês terem uma casa própria”, avisou. Carlão participou também da assinatura de convênio com o programa “Minha Casa, Minha
Vida 2” para mais 480 casas que serão construídas em 2012.

Carlão assina convênio para construção de mais 480 casas

Comércio

Deputado prestigia inauguração da
Moda Ka e Solário Piscinas
O deputado estadual Carlão Pignatari participou, nos dias 4 e 8, da inauguração da Solário Piscinas e da nova loja Moda KA em
Votuporanga.
A Solário do ramo de piscinas tem à frente os empresários Danilo Furia e o casal Clóvis Gavioli e Cristiane. Já a Moda Ka, que pertence a uma rede fundada em 2003, passa para um dos mais tradicionais endereços comerciais da cidade, o antigo prédio do Lojão
De Haro, esquina da rua Amazonas e Tocantins. Seu proprietário é o empresário Adimilson Cavalini. Nas duas cerimônias, Carlão
destacou o empreendedorismo dos empresários e desejou-lhes sucesso.

Na Moda Ka, Carlão desejou sucesso aos proprietários

Carlão participa da inauguração da Solário Piscinas
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