
PREFEITURA RECEBE VISITA DO DEPUTADO ITAMAR BORGES QUE LIBERA R$ 250 MIL PARA CIRURGIAS ELETIVAS

   Durante o encontro realizado no paço municipal, o deputado também firmou apoio para a
aprovação de projetos e a liberação de recursos para obras de combate às enchentes.

  

   

  

   O secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Müller, acompanhado
do vice-prefeito eleito, Edson Ferraz, recebeu na manhã desta terça-feira (22), a visita do
Deputado Estadual Itamar Borges (MDB), que anunciou a liberação de R$ 250 mil para a
continuidade das cirurgias eletivas no município. Durante a visita, o deputado também
reafirmou o apoio junto ao Estado e a União para projetos e liberação de recursos para obras
de combate às enchentes.

  

    

  

   O encontro realizado na sala do ex-prefeitos no paço municipal, contou com a participação do
vereador e presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, dos vereadores Roselei
Françoso e Daniel Lima, do diretor presidente da FESC, Fernando de Carvalho, do Secretário
Municipal de Esportes e Cultura, Luis Lopes e representantes do partido.
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   Logo após o anúncio da liberação de recursos no valor de R$ 250 mil para as cirurgias
eletivas, o deputado falou da sua relação com o prefeito Airton Garcia e vice-prefeito eleito,
Edson Ferraz, que já esteve em comitiva em seu gabinete atrás de recursos para obras de
combate às enchentes. “Hoje também estou aqui para reafirmar o meu compromisso na
tratativa das obras de combate às enchentes junto aos governos Estadual e Federal, e o meu
apoio nas questões burocráticas junto a RUMO, responsável pelo transporte ferroviário, para a
construção de mais uma lagoa de contenção (piscinão) na Travessa 8 da Vila Prado. Questões
que já estão bem avançadas”, salientou o deputado Estadual Itamar Borges.

  

    

  

   O Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, acrescentou que a solução
burocrática para a construção de um piscinão na Vila Prado, foi uma reivindicação levada em
visita ao deputado no início do mês. “Há 15 dias estivemos no gabinete do deputado Itamar, e
um dos projetos apresentados foi a execução de um piscinão próximo a Travessa 8. De pronto,
ele fez a intermediação junto a RUMO, que doou um projeto e área para que a obra possa ser
realizada junto ao município. Com isso, consolidamos o primeiro de muitos outros projetos que
temos contra as enchentes”, completou João Muller.

  

    

  

   Segundo o vice-prefeito eleito Edson Ferraz, a visita do deputado só acrescenta forças para a
solução de um problema que há anos persiste no município. “Nós temos que tratar os
problemas das enchentes como um todo, não só no centro da cidade. Estamos empenhados
com pessoas técnicas, engenheiros, profissionais da área de todas as secretarias já para o
início do próximo ano. Com certeza a ajuda do deputado Itamar, que se colocou à disposição
para trabalhar para a cidade, teremos mais uma representatividade forte junto ao governo do
Estado e da União, para minimizarmos de vez esse problema.” agradeceu Edson Ferraz em
nome do prefeito Airton Garcia.
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