
DEPUTADO ROBERTO DE LUCENA DESTINA R$ 2 MILHÕES PARA SÃO CARLOS

   

  

   O deputado federal Roberto de Lucena (PV), foi recebido na tarde desta quinta-feira (4), no
Paço Municipal, pelo prefeito Airton Garcia e por secretários municipais. Na ocasião foi
anunciada a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões para a área da saúde.

  

   “Estamos aqui para anunciar não somente que destinamos, mas que os recursos já foram
empenhados e depositados na conta da Prefeitura de São Carlos”, comunicou o deputado
Roberto de Lucena.

  

   O deputado disse, ainda, que destinou os recursos para São Carlos, porque entende que o
município é referênciana região central do estado. “Os municípios necessitam de recursos
extra-orçamentários para conseguir desenvolver seus projetos e como conheço o prefeito
Airton Garcia e o secretário Caco Colenci, sei da seriedade do trabalho deles, destinei esses
recursos para a área da saúde”, finaliza Lucena prometendo trazer outros investimentos para a
cidade.

  

   De acordo com o secretário de Saúde, Caco Colenci, a conquista é fruto do engajamento
político do prefeito Airton Garcia em Brasília. “Usamos o prestígio do prefeito, e fomos de
gabinete em gabinete para defender os interesses da população”, disse o secretário
agradecendo o deputado federal pela emenda.

  

   Os recursos serão utilizados na informatização da rede de saúde. “Esses recursos vão
subsidiar o processo licitatório já aberto para essa finalidade. Vamos integrar todas as
unidades de saúde, melhorando dessa forma a gestão. Com isso vamos completar o sistema
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do prontuário eletrônico, que é um dos segmentos, porém temos outros como a dispensação
de medicamentos, gerenciamento de consultas, exames e cirurgias”, explica Caco Colenci.

  

    “O apoio do legislativo é sempre muito importante para a Prefeitura, por isso contamos com
a ajuda dos nossos vereadores e dos deputados estaduais e federais para a implementação de
programas que atendam as necessidades dos nossos munícipes”, garante o secretário de
Governo, Edson Fermiano.

  

   Para o prefeito Airton Garcia todo reforço de caixa é bem vindo. “Com essas emendas
podemos melhorar o serviço prestado à população, equipando melhor as unidades. Agradeço
ao deputado Roberto de Lucena que juntamente com sua equipe sempre nos recebeu muito
bem”, comemora o prefeito.

  

   O secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, também do PV, partido do
deputado, garante que o importante é a busca de recursos para o município, independente de
partido. “É importante ressaltar a dinâmica que o Airton Garcia implantou na Prefeitura, que é
de unir as forças políticas em prol da cidade”.

  

   A Secretaria Municipal de Saúde conseguiu emendas parlamentares de mais de R$ 4
milhões. A habilitação dos demais recursos deve sair em breve, já que outros empenhos estão
autorizados pela União. As emendas são de vários deputados federais e da relatoria-geral da
Câmara.

  

   Também participaram da recepção ao deputado federal Roberto de Lucena os vereadores
Edson Ferreira, Malabim, Rodson Magno e Robertinho Mori, os secretários de Educação, Nino
Mengatti, de Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes, de Serviços Públicos, Mariel Olmo, de
Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa, de Agricultura e Abastecimento, Deonir Tofollo,
de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, José Galizia Tundisi, de Administração
e Gestão de Pessoal, Helena Antunes, de Infância e Juventude, Paulo Wilhelm, da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade Reduzida, José Paulo Gomes, o diretor presidente da Prohab,
Júlio Cesar Ferreira, o diretor de Políticas Institucionais da Secretaria de Governo, Samir
Gardini e o assessor especial de gabinete, Antônio Carlos Catharino.
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