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Deputado Carlão apoia campanha
eleitoral em vários municípios da região
Urânia

Carlão participa de encontro dos candidatos
Fião e Davi em Urânia
O deputado Carlão Pignatari participou, na quinta-feira (22/09), de encontro dos candidatos a prefeito de Urânia, Fião, e seu Davi,
na casa do atual prefeito Saracuza e da vereadora e primeira-dama Marinete. “Apoio o Fião e o Davi em Urânia. É sangue novo para melhorar ainda mais Urânia. Vou ajuda-los a conquistar recursos do Governo do Estado para gerar emprego, melhorar a saúde, a educação,
assistência social e a infraestrutura”, disse o deputado.

Três Fronteiras

Deputado Carlão leva apoio a Bim Belão e Márcio
Teodoro para a Prefeitura de Três Fronteiras
O deputado Carlão Pignatari participou de evento político em Três Fronteiras, em apoio às candidaturas de Bim Belão, a prefeito, e de
Márcio Teodoro a vice. Mais de 500 pessoas se fizeram presentes para manifestar apoio aos dois. Carlão firmou compromisso de ajudá-los na administração da cidade, em busca de melhorias para a população. Vamos juntos construir uma Três Fronteiras muito melhor.

Santa Fé do Sul

Centenas de pessoas participam de comício
de Ademir e Alcir em Santa Fé do Sul
O comício dos candidatos Ademir a prefeito e Alcir a vice, de Santa Fé do Sul, na noite de quinta-feira (22/09), contou com a presença
de centenas de pessoas. O deputado Carlão Pignatari esteve presente ao lado do prefeito Armando Rossafa. Na oportunidade, Carlão
se comprometeu a destinar uma emenda parlamentar para recapeamento das ruas do bairro Bartolo. Também manifestou apoio para
ajudar a cidade a melhorar a saúde, educação, assistência social, geração de empregos e em obras de infraestrutura.

Palmeira d’Oeste

Carlão apoia Pezão e Dodô em Palmeira d’Oeste
O deputado Carlão Pignatari esteve em Palmeira d'Oeste na sexta-feira (dia 23/09), manifestando apoio aos candidatos a prefeito
Pezão e vice Dodô. Carlão acompanhou os dois, juntamente com o atual prefeito Luciano Esparapani, durante grande caminhada no
comércio da cidade. Como cidadão honorário de Palmeira D'Oeste e pelos grandes amigos que possui na cidade, Carlão se colocou à
disposição para continuar apoiando as ações das lideranças em busca de benefícios para a população.

Indiaporã

Deputado continua firme ao lado de Elaine Rocha e
Diego Dentista em Indiaporã
Participando de comício no distrito de Tupinambá, sábado (24/09) à noite, Carlão manifestou seu total apoio aos candidatos a prefeita Elaine Rocha e seu vice Diego Dentista na cidade de Indiaporã. A prefeita Elaine concorre à reeleição e está fazendo um excelente
trabalho na Prefeitura. Carlão manifestou continuar trabalhando firme para ajudar a Elaine e o Diego.

