Audiência

Carlão cobra duplicação
da Péricles Belini e
recursos para a Saúde
O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) cobrou do governo do Estado a duplicação da rodovia Péricles Belini (SP-461) e mais
recursos para as Santas Casas e hospitais filantrópicos da região,
durante audiência pública sobre o Orçamento paulista para 2012,
realizada na Câmara Municipal de Votuporanga, no dia 30 de setembro. A audiência foi para que a população pudesse opinar sobre
os gastos dos recursos do governo do Estado.

Obra

Daesp contrata empresa
para ampliar aeroporto
de Votuporanga
O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) licitou
a contratação de empresa para reforma e ampliação do terminal de
passageiros do Aeroporto Estadual Domingos Pignatari, de Votuporanga. A classificada foi a FBR Projetos e Construções, no valor de R$ 1
milhão. A obra é uma conquista do deputado Carlão Pignatari.

Servidor

Escritório do Iamspe
beneficiará toda a região
O deputado Carlão Pignatari disse, na cerimônia de inauguração do
escritório regional do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual) de Votuporanga, dia 30 de setembro, que a unidade vai
beneficiar toda a região, atendendo 4800 servidores de Votuporanga e cerca de 17 mil da região. Carlão disse ainda que os segurados do Iamspe têm
atendimento diferenciado na Santa Casa, pois trata-se de um plano de saúde e como tal deve ser respeitado.

Entrevista

Carlão defende mais rigor
contra bebidas alcoólicas
Em entrevista ao programa “Arena Livre”, da TV Assembleia, com
o Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São
Paulo, o desembargador Antonio Carlos Malheiros, o deputado Carlão Pignatari defendeu maior fiscalização contra a venda de bebidas
alcoólicas para menores. Carlão também sugeriu a realização de um
trabalho efetivo junto às famílias, para diminuir e combater o uso de
drogas.

Assistência

Carlão consegue R$ 300 mil
para entidades
O deputado Carlão Pignatari anunciou a liberação de R$ 300 mil para as
entidades assistenciais de Votuporanga. Os recursos serão liberados ainda
este ano e podem ser divididos em partes iguais para as 26 entidades que
integram o Conselho Municipal de Assistência Social, ou distribuídos para
as que estiverem necessitando do dinheiro com mais urgência.

Esgoto

Carlão pede obra de saneamento para Cosmorama
O deputado Carlão Pignatari acompanhou uma comitiva de Cosmorama na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, para solicitar
que o Estado faça licitação para finalizar uma obra de saneamento no município. O pedido é para que seja construída uma estação elevatória
de esgotos e uma linha de recalque. O convênio prevê a liberação de R$ 500 mil.

Região

Vereadores de Ilha Solteira apresentam pedidos
O vereador Herbert Luiz Garcia Dias (agora membro integrante da diretoria do PSDB) participou de audiência com o deputado Carlão
Pignatari, oportunidade em que pediu que sejam instalados em Ilha Solteira uma unidade da Fatec, um Ambulatório Médico de Especialidades (AME), e R$ 200 mil, para aquisição de equipamentos médicos para o Hospital Regional.

Assembleia

Carlão entrevista juiz
Evandro Pelarin
O deputado Carlão Pignatari entrevistou o juiz de Direito Evandro Pelarin, da
Vara da Criança e da Juventude de Fernandópolis. Pelarin comentou sobre o Toque
de Recolher e o Toque de Acolher. Pelarin comenta ainida sobre a autorização dada
a adolescentes, menores de 16 anos, para trabalhar e sobre o projeto Os Sonhadores, destinado a atender crianças e jovens carentes de 5 a 17 anos.

Saúde

Carlão pede ajuda a secretário
da Saúde para a Santa Casa
O secretário estadual da Saúde, Giovanni Guido Cerri, esteve em Votuporanga no dia 30 de setembro, a convite do deputado Carlão Pignatari,
para conhecer a situação da Santa Casa. Carlão falou, na tentativa de sensibilizar o secretário de que é necessário aumentar o teto do SUS e repassar
mais recursos para as santas casas e hospitais filantrópicos.
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