
DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA DESTINA R$ 1,3 MILHÃO PARA SÃO CARLOS

  

  O Deputado Federal Marcos Pereira (Republicanos), presidente nacional do partido,
confirmou no último sábado (11/09), na Câmara Municipal, durante a solenidade de posse do
vereador Elton Carvalho como presidente do Diretório Municipal do Partido Republicanos, o
repasse de R$ 1,3 milhão em emendas parlamentares para São Carlos.

   

  “A pedido do vereador Elton Carvalho destinamos R$ 500 mil para a continuidade do serviço
de recapeamento de vias, R$ 500 mil para ajudar na retomada das cirurgias eletivas e R$ 300
mil para aquisição de um ônibus escolar para a Secretaria de Educação.  É um compromisso
que assumimos com a população do estado e São Carlos está neste contexto. Nós somos
municipalistas”, afirmou o deputado Marcos Pereira.

   

  Marcos Palermo, secretário de Saúde, agradeceu ao deputado pelo repasse de recursos e
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garantiu que com esse valor é possível contratar mais 316 cirurgias eletivas. “Já reiniciamos as
cirurgias eletivas após um convênio com o Hospital Universitário (HU) no valor total de R$ 846
mil para fazermos 700 cirurgias eletivas até dezembro, agora com mais esse aporte de
recursos, vamos poder marcar mais de 300 procedimentos de pequeno e médio portes entre
elas de hérnia, de varizes, cirurgias ginecológicas, urológicas. São cirurgias em que o paciente
opera e vai embora no mesmo dia ou, no máximo, passa apenas um dia no hospital. São
cirurgias pequenas, mas que hoje representam a maior necessidade entre os 5 mil
procedimentos solicitados, e onde tem o maior número de pessoas aguardando na fila”, explica
Palermo.

   

  De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, o recape será realizado em
bairros que ainda não receberam o serviço. “Conseguimos R$ 15 milhões do Governo do
Estado para dar continuidade ao maior programa de recape da história de São Carlos e
estamos fazendo o cronograma de trabalho, o planejamento das vias e vamos acrescentar
mais esses recursos, ou seja, poderemos beneficiar outras regiões”, disse Olmo agradecendo
o deputado em nome do Prefeito Airton Garcia.

   

  “Foi um prazer receber o deputado Marcos Pereira em São Carlos. É muito importante ter
essa abertura em São Paulo e principalmente no Congresso Nacional. Tenho certeza que
vamos colher bons frutos com essa parceria, e a maior beneficiada será a população”, afirmou
o vereador Elton Carvalho.

   

  Também participaram da solenidade o chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires
(Carneirinho), o assessor Antônio Carlos Catharino e o secretário de Obras Públicas, João
Muller.
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  (13/09/2021)
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