
ENTIDADES RECEBEM EMENDAS DO DEPUTADO LOBBE NETO

  

  Durante um encontro no Paço Municipal, Lobbe ainda falou sobre a destinação de quase R$ 5
milhões em emendas para o município

   

  O prefeito Airton Garcia e o deputado Lobbe Neto receberam na manhã desta segunda-feira
(26), no Paço Municipal, representantes das instituições Nosso Lar, São Nicolau de Flüe e
Madre Cabrini para um café e a conclusão do recebimento da emenda parlamentar no valor de
R$ 300 mil.

   

  O deputado destinou R$ 100 mil para cada entidade e o valor já foi depositado na conta das
instituições. “Eu sempre me coloquei à disposição de São Carlos, principalmente para ajudar
as pessoas que mais precisam: os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência. Estamos
colaborando com essas entidades que têm um trabalho muito sério na cidade. As emendas já
estão na conta graças ao trabalho administrativo da Prefeitura”, explicou Lobbe.

   

 1 / 5



ENTIDADES RECEBEM EMENDAS DO DEPUTADO LOBBE NETO

  “Nosso trabalho já vem de muitos anos e os recursos destinados vão nos auxiliar a dar
continuidade aos projetos. Atendemos famílias que estão vivendo numa situação econômica
muito difícil e é um modo de ajudarmos na formação de crianças e adolescentes”, contou o
padre José Luiz Ferreira, representante da Madre Cabrini.

   

  A paróquia São Nicolau de Flüe atende 85 crianças no projeto Anjo da Guarda e com a
emenda pensa em ampliar o atendimento. “A destinação dessa verba vem colaborar para que
a gente trabalhe com mais tranquilidade. Com esse recurso, vamos conseguir manter dois
anos do projeto podendo, inclusive, ampliar o número de crianças atendidas. Para nós, o
recurso veio como um anjo da guarda mesmo”, disse o Padre Robson Caramano.

   

  Além da manutenção, o dinheiro vai possibilitar ao Nosso Lar a criação de mais cursos. “Esse
recurso será muito importante para nós. Ele irá ajudar na manutenção dos projetos com
crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. Nós vamos trazer novos cursos: o de marcenaria e
informática, também vamos melhorar o parquinho das crianças, deixando nossa instituição
belíssima”, disse Fátima Evelize Fernandes, assistente social do Nosso Lar.

   

  Segundo a secretária de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques, o recurso dá
um folego para as instituições e também para o município. “As emendas são extremamente
importantes, elas vão complementar, injetar um dinheiro a mais nos cofres das instituições. É
feito todo um trabalho de acompanhamento e articulação com o próprio deputado, mas faz
muita diferença porque as entidades podem fazer ações diferenciadas no seu cotidiano”,
contou a secretária.
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  O vereador Marquinho Amaral esteve na reunião e destacou a eficiência da Prefeitura na
liberação das emendas parlamentares. “Temos que reconhecer o trabalho da Prefeitura na
agilidade da documentação para o recebimento das emendas. Isso tem acontecido com todas
as emendas indicadas pelos vereadores ao contrário do que era feito anteriormente, causando
até a perda de emendas federais. As próprias entidades estão reconhecendo essa agilidade e
cumprimento do compromisso do atual governo”, contou o vereador.

   

  “O deputado Lobbe sempre nos auxiliou destinando recursos para município. Essas e outras
emendas que ele está deixando vão fazer toda diferença para a cidade”, afirmou o prefeito
Airton Garcia.  

   

  Também participaram do encontro a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinha
Garcia Ferreira e o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo.

   

  * MAIS EMENDAS – São Carlos irá receberR$ 4,6 milhões em emendas parlamentares
destinadas pelo deputado federal Lobbe Neto (PSDB). Desse total, atendendo ao pedido do
vereador Marquinho Amaral (MDB) Lobbe destinou R$ 1,8 milhão à Santa Casa de
Misericórdia de São Carlos, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes,
através do Ministério da Saúde. Os recursos deverão ser utilizados na aquisição de novas
máquinas de hemodiálise. A ala do hospital passará por mudanças a partir do próximo ano.

   

  O parlamentar também atendeu solicitação da Prefeitura, através do secretário municipal de
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Serviços Públicos, Mariel Olmo, destinando R$ 800 mil, através do Ministério das Cidades,
para a reforma, ampliação e modernização do Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo.

   

  No Ministério da Cultura, Lobbe Neto destinou recursos na ordem de R$ 450 mil para a
construção da sede do SIBI (Sistema Integrado de Bibliotecas) da cidade, atendendo pedido da
Prefeitura Municipal.

   

  Também tem recursos destinados para o 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I),
Embrapa Instrumentação de São Carlos e reformas de praças.

   

  Todas as emendas apresentadas são impositivas, ou seja, o Governo Federal tem a
obrigatoriedade de efetuar o pagamento, desde que os setores responsáveis apresentem toda
a documentação necessária e esteja apto para receber os recursos.

   

  (*com informações assessoria de imprensa do Deputado Lobbe Neto)
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