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Assistência

Deputado Carlão Pignatari reúne prefeitos, gestores
e entidades para debater captação de recursos
Preocupado com o curto prazo que os municípios têm para apresentar projetos visando a captação de recursos para as áreas do
idoso e da criança e adolescente, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) promoveu um encontro em Votuporanga, com prefeitos,
gestores da assistência social e de convênios e representantes de entidades beneficentes.
O encontro teve como objetivo informar a publicação dos editais e a formatação de projetos, atendendo a um chamamento público
do Governo do Estado, para a captação de recursos.
O deputado Carlão explicou que a preocupação é com respeito aos prazos para apresentação dos projetos. Para a área de idosos, o
prazo vai até dia 5 de abril e da criança e adolescente, até 28 de abril.

Infraestrutura

Recursos para obras em Palmeira d'Oeste
Em audiência na Casa Civil com o subsecretário de
Assuntos com Municípios, Murilo Macedo, o deputado Carlão Pignatari, juntamente com o prefeito de
Palmeira d'Oeste, José César Montanari (Pezão), solicitou a liberação de recursos para a cidade. O prefeito
estava acompanhado também da primeira-dama Aline
Chile.
Carlão reivindicou ao subsecretário a liberação de
R$ 400 mil para a realização de obras de infraestrutura
no Conjunto Habitacional Luiz Palata. O prefeito informou que os moradores daquele residencial estão pedindo a pavimentação das ruas e iluminação pública.

Justiça

Criação de mais cargos de Juiz de Direito
para Votuporanga, Fernandópolis e Jales
O Poder Judiciário de Votuporanga, Fernandópolis e Jales será contemplado com mais juízes de Direito. A Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) 24/2016, de autoria do Poder Executivo, que
cria 150 novos cargos de Juiz de Direito Auxiliar para pronto atendimento
das Comarcas que foram elevadas à entrância final.
O deputado Carlão Pignatari (PSDB), foi o relator do PLC. O projeto prevê que os 150 cargos estão distribuídos por todas as Comarcas de entrância
final.
A Comarca de Votuporanga, que possui, atualmente, seis juízes, passará
a ter dez magistrados; Fernandópolis, que possui, atualmente, sete juízes,
passará a ter nove; e Jales, que tem seis, passará para oito.

Infraestrutura

Carlão pede recursos para obras em Santa Fé do Sul
O deputado Carlão Pignatari reivindicou ao governo do Estado a liberação de recursos para a Estância Turística de Santa Fé do Sul. Acompanhado do prefeito Ademir Maschio, Carlão esteve em audiência na
Casa Civil, com o subsecretário de Assuntos com Municípios, Murilo
Macedo.
O prefeito informou que necessita de R$ 534 mil para obras de recapeamento em diversas ruas que dão acesso ao Cemitério São João
Batista II, além de R$ 200 mil para obras de infraestrutura no bairro
Orestes Borges.
Além disso, o prefeito protocolou pedido para a liberação de recursos para aquisição de um caminhão compactador de lixo.

Infraestrutura

Carlão pede R$ 750 mil para Três Fronteiras
O deputado Carlão Pignatari, em audiência na Casa Civil, com
o subsecretário de Relacionamento com Municípios, Murilo Macedo, solicitou a liberação de R$ 750 mil ao Governo do Estado para
obras de infraestrutura para o município de Três Fronteiras. Carlão
estava acompanhado do prefeito Bim Belão.
O prefeito explicou que, neste primeiro momento, necessita de
R$ 300 mil para recapeamento de várias ruas da cidade, que estão
muito deterioradas devido à ação das chuvas.
Por outro lado, reivindicou R$ 450 mil para construção de galerias de águas pluviais e pavimentação nas ruas do Distrito Industrial.

