
PREFEITURA E CAIXA ASSINAM CONVÊNIOS PARA INVESTIMENTOS DE 2,5 MILHÕES DE REAIS EM SÃO CARLOS

   

A Prefeitura de São Carlos e a Caixa Econômica Federal assinaram nesta segunda-feira (29)
quatro convênios que garantem investimentos em obras de dois milhões e quinhentos mil reais
na cidade em 2015. O anúncio encerra com boa notícia um ano financeiramente difícil para a
Prefeitura. Com os bloqueios impostos para pagamento de dívidas com a União a cidade
perdeu mais de 34 milhões de reais.

  

    

  

   A assinatura dos convênios foi em Piracicaba, na superintendência regional da Caixa. Por
meio do repasse de emendas parlamentares o banco vai entregar R$1,97 milhão ao município.
O restante do investimento vem de recursos próprios da Prefeitura de São Carlos como
contrapartida. “São investimentos importantes, vindos de parcerias com deputados e
vereadores que garantem mais infraestrutura para a cidade”, disse o prefeito Paulo Altomani.

  

    

  

   O bairro Santa Felícia vai ganhar a obra de um centro esportivo onde hoje já existe um
campo de futebol que é cuidado pela população. O contrato prevê gastos de 739 mil reais,
sendo 487 mil em emenda do deputado Jeferson Pereira (PSB), e outros 252 mil investidos
pelo município. A emenda foi um pedido do vereador Lucão ao deputado.

  

    

  

   Outra demanda da população, o recape, teve garantidos 275 mil reais para diversas ruas da
cidade. A emenda do deputado Jorge Mudalen, a pedido do vereador Júlio Cesar, destina 258
mil reais para a pavimentação, o restante a prefeitura garante em contrapartida. A terceira obra
tem valor de 1,2 milhão de reais para a pavimentação do prolongamento da Avenida Pau
Brasil, indo até a rua Marino da Costa Terra. A emenda do deputado Newton Lima traz 987 mil
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reais e foi acordada depois de um encontro com o prefeito Paulo Altomani. A prefeitura vai
investir outros 212 mil reais para a obra que vai oferecer uma alternativa viária importante na
cidade.

  

    

  

   A quarta obra é no córrego do bicão, com a contenção e retificação. O valor é de 739 mil
reais. Emenda do deputado Vicentinho (PT), a pedido do vereador Roselei Françoso, vai
repassar 487 mil e o município em contrapartida investe outros 252 mil. “São obras
diversificadas, que atendem demandas trazidas pela população. Esperamos no prazo de 60
dias dar início às obras explicou o prefeito Paulo Altomani.

  

    

  

   O superintendente regional da Caixa, Paulo Henrique Almeida Custódio, destacou a
importância da assinatura dos convênios. “Uma das principais funções da Caixa é garantir aos
brasileiros o repasse de dinheiro para obras que garantam melhor qualidade de vida à
população”, explicou. Ele lembrou ainda a responsabilidade do banco em verificar todos os
detalhes legais para que o dinheiro seja repassado. A Caixa verifica o cumprimento de trâmites
por parte das prefeituras para liberar o dinheiro.

  

    

  

   Além do superintendente também participaram da assinatura em Piracicaba o gerente
regional do banco, Evandro Nobre Cruz e o representante da Caixa junto à prefeitura de São
Carlos, Erick Moura Petrilli. “O prefeito tem nos ajudado e dado liberdade para que possamos
ser parceiros em projetos do interesse da cidade”, ressaltou o representante.
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   Com as licitações em andamento o prefeito espera que até o final de 2015 todas as obras
estejam concluídas. “É nosso compromisso assegurar investimentos, novas opções e trabalhar
para que as dificuldades não impeçam a cidade de crescer ainda mais”, finalizou Altomani.
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