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DINHEIRO EDUARDO CURY (PSDB) É RESPONSÁVEL PELA MAIOR VERBA REPASSADA EM JACAREÍ, QUE RECEBEU AINDA EMENDAS DE ‘FORASTEIROS’

Parlamentares garantem
R$ 4 mi ao governo Izaias
Verbas repassadas por emendas custeiam
investimentos em setores consideradas
críticos, como saúde e infraestrutura
JACAREÍ
Hernane Lélis
@hernanelelis

Mesmo sem ter representantes diretos na Assembleia
Legislativa e na Câmara dos
Deputados, Jacareí foi beneficiada esse ano com o repasse
de quase R$ 4 milhões provenientes de emendas parlamentares. A maior parte dos
recursos, como prevê a legislação, é direcionada ao sistema de saúde do município.
Na chamada ‘Bancada do
Vale’, o deputado federal
Eduardo Cury (PSDB) é o
parlamentar que mais viabi-

lizou a vinda de recursos ao
município. O tucano garantiu
ao governo de seu colega de legenda, o prefeito Izaias Santana, R$ 1,8 milhão, sendo R$ 896
mil para obras de infraestrutura e o restante para a Saúde.
A regra do sistema de emendas estabelece que 50% dos
recursos tem que ir para Saúde. O número de votos no município é usado como critério
para o destino das emendas,
além da viabilidade do projeto apresentando pelo governo
municipal e sua equipe. Uma
relação mais próxima com os
parlamentares também facilita
a captação de recurso, segundo Izaias. “Essas emendas são
fundamentais, pois custeiam

Divulgação

Verba. Senador José Aníbal (PSDB) repassou R$ 130 mil para a Saúde

ou financiam investimentos
nas áreas mais críticas da cidade. É uma receita que supre
a deficiência da arrecadação”,
explicou o prefeito.
FORASTEIROS

Na Câmara, além de Cury a
região possui ainda a deputada Pollyana Gama (PPS), de
Taubaté, e Flavinho (PSB), com
base em São José. Nenhum dos
dois destinou recursos para Jacareí. De Brasília, a cidade também recebeu verba do deputado
Floriano Pesaro (PSDB), Paulo
Teixeira (PT), Márcio Alvino
(PR) e dos senadores Aloysio
Nunes e José Aníbal, ambos do
PSDB.“Jacareí foi a segunda
cidade onde recebi mais votos em 2014. Tenho procurado
retribuir a confiança das pessoas”, explicou Cury.
Na Assembleia Legislativa,
em São Paulo, onde o Vale tem
dois deputados, o único que
destinou recursos a Jacareí
foi o tucano, Hélio Nishimoto,
com o repasse de R$ 120 mil
para compra de uma ambulância. Outros R$ 520 mil aguardam liberação. O deputado
Padre Afonso (PV), de Taubaté,
não destinou emendas a Jacareí. Da Assembleia, a cidade
recebeu ainda recursos dos deputados Roberto Tripoli (PV).
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