
 Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2023 
        

               Concede Título de Cidadão Balsamense 
ao Deputado Estadual Carlos Eduardo Pignatari. 

               O Sr. Ilso Antonio Monteiro Vasques, 
Presidente da Câmara Municipal de Bálsamo, 
Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
ele promulga o seguinte DECRETO 
LEGISLATIVO. 

                                        Art. 1º - Fica concedido ao Deputado Estadual Carlos Eduardo 
Pignatari - Carlão Pignatari, o Título de Cidadão Balsamense, pelos relevantes serviços 
prestados à população balsamense e por sua atuaçao na Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo. 

                                        Art. 2º - A Mesa da Câmara Municipal providenciará diploma artístico, 
que será outorgado ao ilustre cidadão. 

                                        Art. 3º - As despesas com a execução do presente Decreto 
Legislativo, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal.  

                                        Art. 4º - Este Decreto Legislativo, entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

                                        Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 31 de Março de 2023. 

VEREADORES: 
  
  
Bruno C. Xavier de Carvalho - União Brasil        Ailton José Bereta - MDB 
  
  
Hilton Bruno José dos Santos - PSDB             Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB 
  
  
José Haroldo M. Lourenço - MDB                   Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
  
  
Lucas da Silva - União Brasil                         Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 
  
  
Simone Jesus Marques da Silva - SOLIDARIEDADE 
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JUSTIFICATIVA 

                                        Carlos Eduardo Pignatari, o Carlão Pignatari, está no seu quarto 
mandato como deputado estadual em São Paulo (2010-2014-2018-2022), dedicando seu 
trabalho ao desenvolvimento do Estado e do interior paulista. Foi eleito com 105.245 votos.  

                                        Carlão foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo no biênio 2021/2023 e prefeito de Votuporanga entre 2001/2008. Pignatari também foi 
governador em exercício de São Paulo, quando anunciou vários investimentos e obras por todo 
o Estado. 

                                        À frente da Alesp, Carlão liderou os projetos que mais interessam à 
população, como o Bolsa do Povo, que ajuda e dá força para quem mais precisa; novas leis que 
garantem mais direitos às mulheres paulistas e a criação das novas regiões metropolitanas, 
estâncias e distritos turísticos do Estado. Sua administração foi marcada pela transparência e 
eficiência.  

                                        Em 2019, como líder do governo na Assembleia, atuou na aprovação 
de projetos importantes que resultaram no enxugamento da máquina pública e extinção de 
empresas públicas, o que possibilitou investimentos para os municípios paulistas. 

                                        Carlão luta pela qualidade de vida, por mais emprego e renda, saúde e 
educação de qualidade para toda a população. 

                                        Ele começou a vida política como coordenador regional da campanha 
de Mário Covas ao Governo de São Paulo, em 1994. É filho do produtor rural e empresário 
Miguel Pignatari e da professora Marlene Pignatari. É casado com a Marli, pai de quatro filhos e 
avô de dois netos. 

                                        Bálsamo 

                                        Carlão é um dos deputados que mais destinou recursos para Bálsamo 
nos últimos 15 anos. Através de suas emendas ou apoio junto às Secretarias de Estado, 
Bálsamo foi contemplada com o Centro de Convivência do Idoso, reforma da Delegacia, 
instalação de aparelhos de ar-condicionado no Clube da 3ª Idade, Parque Linear na marginal da 
rodovia, ambulância, veículo para a Saúde, implantação de galerias de águas pluviais na rua 
Pará, construção de piscina aquecida no Complexo de Saúde ede praça na CDHU São Pedro. 


