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Deputado Carlão apoia campanha
eleitoral em vários municípios da região
RIOLÂNDIA

Em Riolândia, Carlão participa de caminhada em apoio
à candidatura de Roberto Mega e Rodrigo do Lila
O deputado Carlão Pignatari participou de uma caminhada que reuniu dezenas de pessoas na manhã de sábado (dia 17) em Riolândia, em apoio à candidatura de Roberto Mega a prefeito e Roberto do Lila a vice. Também juntos os candidatos a vereador pela coligação.
Mega e Rodrigo, além de pedirem apoio à população, explicaram seus projetos para fazer uma cidade cada vez melhor para a população.

BURITAMA

Carlão destaca candidatura de Anízio e
Antonio Carlos para a Prefeitura de Buritama
Na noite de sábado (17), o deputado Carlão Pignatari participou de um grande comício em Buritama, em apoio à candidatura de
Anízio a prefeito e Antonio Carlos a vice. Presentes também os candidatos a vereador e o atual prefeito Izair Teixeira, que dá total
apoio à dupla. Na oportunidade, foram apresentadas em um telão as conquistas do deputado Carlão para a cidade. Carlão se comprometeu a continuar trabalhando para levar mais benefícios à população.

ÁLVARES FLORENCE

Carlão leva apoio à reeleição de Calimério e Preto para a
Prefeitura de Álvares em comício na Boa Vista dos Andradas
Com a presença de centenas de pessoas e veículos, o deputado Carlão Pignatari participou de carreata e logo em seguida de
um grande comício no Distrito de Boa Vista dos Andradas, na noite de domingo (18), manifestando total apoio à reeleição do
prefeito Calimério e do vice Preto para a Prefeitura de Álvares Florence. Também presentes os candidatos a vereador e um grande
número de simpatizantes. Carlão comentou sobre as conquistas para a cidade, citando como último destaque a liberação de mais
de 100 casas populares.

MERIDIANO

Em Meridiano, Carlão está ao lado de
Val Rizzato e Márcia Adriano
Os candidatos a prefeito Val Rizzato e a vice-prefeita Márcia Adriano, para a Prefeitura de Meridiano, têm total apoio do
deputado Carlão Pignatari. Na sexta-feira (16), Carlão marcou presença no comício realizado em Meridiano, com centenas de
pessoas. Também estiveram presentes o atual prefeito Aristeu Baldin e o vice Giovani, que apoiam integralmente o Val e a
Márcia. Na oportunidade, os candidatos a vereador se apresentaram à população e Carlão discursou pedindo o apoio de todos
para que Meridiano melhore cada vez mais. Com Val e Márcia Adriano, é "gente cuidando de gente".

PARISI

Comício de Oclair e Cido da Caixa
reúne centenas de pessoas
O prefeito de Parisi Oclair Barão Bento e seu vice Cido da Caixa realizaram um comício na quinta-feira (dia 15), juntamente com
os candidatos a vereador. Centenas de pessoas marcaram presença, aclamando os candidatos. Oclair e Cido são candidatos à reeleição. O deputado Carlão Pignatari, presente no comício, destacou o trabalho sério que Oclair e Cido vêm realizando na Prefeitura
de Parisi, além das inúmeras obras que eles conquistaram para melhorar a qualidade de vida da população

NOVAIS

Carlão leva apoio à candidatura à reeleição de
dona Dulce e Laércio na cidade de Novais
Com uma lista extensa de obras, em Novais, o deputado Carlão Pignatari manifestou total apoio à reeleição da prefeita Dulce Pinheiro e do vice Laércio, em evento festivo na tarde de sábado (17), no cento da cidade. Os simpatizantes de dona Dulce
e Laércio foram às ruas munidos de bandeiras e grande alegria. Na oportunidade, dona Dulce agradeceu o deputado Carlão
pelo trabalho que realiza em prol da cidade, destacando a conquista de 109 casas populares, recursos para a saúde, educação
e infraestrutura. Carlão se comprometeu continuar ajudando, "para melhorar ainda mais a qualidade de vida da população".

PONTES GESTAL

Deputado Carlão apoia candidatura
de Natan e Cristiano em Pontes Gestal
O deputado Carlão Pignatari participou de um comício em Pontes Gestal, na sexta-feira (dia 16), quando manifestou total apoio
à candidatura a prefeito de Natan e seu vice Cristiano. Dezenas de pessoas marcaram presença no comício, quando Natan expôs
sua plataforma de governo.

VALENTIM GENTIL

Carlão pede a Adilson e Manezinho que unam
as lideranças para melhorar Valentim Gentil
O deputado Carlão Pignatari participou, em Valentim Gentil, na sexta-feira (16), de comício dos candidatos a prefeito,
Adilson Segura, e vice, Manezinho do Livramento. Também presente o deputado federal Silvio Torres, secretário nacional do
PSDB. Carlão propôs um trabalho de pacificação política na cidade, para o bem da população. “Vamos todos juntos fazer uma
Valentim Gentil cada vez melhor”, pregou o deputado.

