
LIBERAÇÃO DE RECURSOS

  

No último dia de seu mandato, o prefeito Newton Lima anunciou mais R$ 9.347.119,00 para
São Carlos. Os recursos foram liberados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia por meio da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Ministério das Cidades e Secretaria Especial de
Direitos Humanos da Presidência da República. Os valores serão investidos na construção do
edifício CITESC (Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia na Área de Saúde), em obras de
infra-estrutura e recapeamento das vias públicas, na construção da nova sede do Núcleo de
Atendimento Integrado (NAI) e na construção de duas novas escolas, além da reforma de uma
unidade.

  

  

  

NEWTON LIMA FEZ O ANÚNCIO EM SEU ÚLTIMO DIA DE MANDATO

  

  

  

  

O prefeito Newton Lima anunciou nesta quarta, dia 31, seu último dia de mandato, mais R$
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9.347.119,00 de recursos para investimentos no município. Os recursos foram publicados no
Diário Oficial da União na segunda, dia 29.

  

  

  

O maior recurso foi liberado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia por meio da Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP), sendo um convênio no valor de R$ 5.202.297,28 para a
construção do edifício CITESC (Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia na Área de Saúde),
obra que será construída no Parque Eco-Tecnológico Damha. 

  

  

  

O CITESC consiste no esforço conjugado de diversas instituições e empresas para a criação
de um Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, cujos principais atributos são: abrigar,
desenvolver e fomentar projetos com perfil de extensão, com aplicação de Ciência, Tecnologia
e Inovação em Saúde; permitir a exposição desses projetos a composições empresariais que
possam continuar seu desenvolvimento e viabilizar sua produção, articulada com os
incubadores de tecnologia já existentes (INOVA e Parqtec) com flexibilização da ação bilateral,
permitir o acesso da população da região de São Carlos e de outras regiões do Brasil a
métodos diagnósticos e procedimentos de alta tecnologia, acessíveis apenas em grandes
centros ou no exterior. 
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No total, o CITESC terá uma área de 10.000 m2. Na 1ª fase a área construída será de 4.794 m2

. O segundo convênio prevê mais R$ 516.021,72 para bolsas de pesquisas via Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

  

  

  

Para obras de infra-estrutura e recapeamento das vias públicas, o Ministério das Cidades
liberou R$ 1.778.800,00. Já a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República liberou R$ 500.000,00, emenda parlamentar do deputado federal José Eduardo
Cardozo, para a construção da nova sede do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) no
Complexo de Segurança de São Carlos.

  

  

  

A área da educação também recebeu mais investimentos. Duas novas escolas serão
construídas e uma ampliada. A CEMEI Maria Lúcia Marrara vai ser ampliada com aumento de
mais 90 vagas. Para essa obra foram destinados R$ 350.000,00 por meio de emenda
parlamentar do deputado federal Vicentinho. 
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Os bairros São Carlos VIII e Douradinho ganharão novas escolas. Para a construção da
CEMEI do bairro Douradinho foram destinados R$ 500.000,00, emenda do deputado federal
Ricardo Berzoini. A previsão é de que sejam abertas 112 vagas. Para a construção da CEMEI
do São Carlos VIII, com 112 vagas, também foram liberados outros R$ 500 mil, emenda
parlamentar do deputado Antônio Palocci.

  

  

  

“Nesse último dia de governo tenho certeza absoluta que estamos deixando para o nosso
sucessor, Oswaldo Barba, um conjunto de empreendimentos que serão estruturantes e
modificadores da história da cidade”, disse o prefeito Newton Lima.

  

  

  

Newton lembrou, ainda, que quando assumiu a Prefeitura, em 2001, a situação era outra.
“Quando assumi a Prefeitura recebi a administração, em números atuais, com R$ 34 milhões
de débitos de curto prazo, sem falar da dívida de R$ 170 milhões. Isso praticamente paralisou
o meu governo durante dois anos. Quando o presidente Lula assumiu, nós prefeitos, tivemos
seu apoio incondicional e captamos mais de R$ 360 milhões em recursos, já contando com os
investimentos anunciados nesta quarta-feira. Estamos deixando em caixa para o prefeito
Oswaldo Barba R$ 1,5 milhão de superávit, diferente da situação de 8 anos atrás”, finalizou.
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