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EMENDAS ||| VERBAS

Sem dinheiro,
prefeitos
fazem romaria
nos gabinetes
de deputados
em busca de
recursos

RMC recorre a Brasília
para tocar investimentos
Cedoc/RAC

Gustavo Abdel
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

gustavo.abdel@rac.com.br

O agravamento da crise econômica nos últimos meses mudou a forma como os deputados federais distribuem suas
emendas no Estado de São
Paulo. Sem dinheiro e sem conseguir ampliar repasses, os prefeitos formaram filas na semana passada em Brasília para
convencer os parlamentares a
repassar de forma mais igualitária desses recursos. Os seis
deputados da RMC podem destinar até R$ 90 milhões e metade deve, obrigatoriamente, ir
para a Saúde. Além desse valor, a bancada paulista, coordenada agora pelo deputado campineiro Luiz Lauro Filho (PSB),
também enviou no ano passado mais R$ 224 milhões ao Estado. Segundo Luiz Lauro, a
ideia na previsão orçamentária
de 2017 é pulverizar esses recursos para diversas prefeituras na tentativa de auxiliar os
governos cada vez mais comprometidos com dívidas.

Seis deputados da
região podem repassar
até R$ 90 milhões
A bancada paulista é a
maior da Câmara dos Deputados, com 70 parlamentares.
Luiz Lauro afirmou que os recursos de emendas da bancada podem ser ampliados, mas
é necessário uma articulação
junto aos governos federal e estadual, o que segundo o parlamentar, já está sendo feito.
“No ano passado os deputados
enviaram recursos para obras
na Capital e em Guarulhos. Este ano, a ideia é conversar com
todos os deputados para que
eles possam ouvir as demandas dos prefeitos. Depois disso, pensar na distribuição desse dinheiro para que mais municípios possam ser contemplados”, afirmou Lauro Filho.
No ano passado, a bancada
mineira fez um levantamento
de demandas e decidiu comprar 700 ônibus escolares que
foram distribuídos para diversas cidades. Lauro Filho quer
estudar as prioridades da região de cada deputado. “Podemos pensar numa distribuição
semelhante em São Paulo. Ser
prefeito em muitas cidades
atualmente é pagar salário e
apertar o cinto para honrar o
compromisso com os fornecedores. Não está sobrando dinheiro para investimentos”,
afirmou.
Para a RMC, de suas emendas individuais, Lauro Filho,
destinou recursos para infraestrutura em cinco cidades. Outras sete receberão verbas para
a Saúde. O Boldrini e ao Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) da Unicamp também foram contemplados. Para infraestrutura, foram destinados um total de R$

“Nós percebemos
as necessidades,
o mais frequente
é a busca por
recursos para a
Saúde,
Transporte e
Infraestrutura.”
ANA PERUGINI (PT)
Deputada federal

“Ser prefeito em
muitas cidades
atualmente é
pagar salário e
apertar o cinto
para honrar o
compromisso com
os fornecedores.
Não está sobrando
dinheiro para
investimentos.”
LUIZ LAURO FILHO
Deputado federal (PSB)

Emendas parlamentares beneficiam o Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas na compra de equipamentos de última geração
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DEPUTADOS
Integram a
bancada paulista
na Câmara

R$ 224
MILHÕES
Na semana passada prefeitos fizeram fila na Câmara dos Deputados, em Brasília, para conseguir recursos

HC da Unicamp deve ser
beneficiado com R$ 8 mi
Hospital de Clínicas
da Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp) aguarda para este
ano a destinação de
aproximadamente R$ 8
milhões em emendas
parlamentares da União,
voltadas principalmente a
aquisição de equipamentos
hospitalares. Deste
montante, R$ 6 milhões já
haviam sido carimbados em
novembro passado, quando
foi aberto o cadastramento, e
os demais R$ 2 milhões
foram trabalhados na última
semana, em Brasília, quando
centenas de gestores
públicos foram em
peregrinação ao encontro de
deputados.
A superintendência do
Hospital de Clínicas
informou que ao todo foram
visitados 14 deputados,
incluindo os da região de
Campinas e demais do

Estado, além de um do Acre
e outro de Rondônia. A
destinação da verba será
para equipamentos
cirúrgicos, macas e demais
utensílios. Somente o
deputado Roberto Alves
(PRB), de Campinas,
destinará em emenda para
2017 R$ 1,8 milhão, a ser
dividido entre o Hospital de
Clínicas, Hospital da Mulher
e a oftalmologia do próprio
HC.
No entanto, o deputado
federal Paulo Freire (PSC) foi
até o momento o
responsável pelo maior
número de recursos
destinados ao HC. Desde
2011, R$ 11.621.929,00. Com
esses recursos já foram
adquiridos um angiógrafo
digital avaliado em R$ 1,9
milhão e outros R$ 3 milhões
para compra de
equipamentos para o centro
cirúrgico. (GA/AAN)

7,320 milhões no Estado e R$ 8
milhões para a Saúde, que inclui também as santas casas.

nos últimos 10 anos nunca tinha visto tantos prefeitos em
Brasília em busca de emendas
nos gabinetes. “Com a decisão
do governo de liberar esses recursos, e restos a pagar desde
2007, acredito que a garantia
de que esses valores serão depositados despertou nos prefei-

O

Demanda

A demanda das cidades foi sentida por todos os representantes da RMC no Congresso. Vanderlei Macris (PSDB) disse que

tos o desejo de obter essa verba”, disse o tucano.
Antes da crise, as emendas
eram muitas vezes negligenciadas pelos prefeitos que, sem
projetos, não usavam os recursos para obras específicas e o
dinheiro acabava se perdendo.
Com a crise, esses recursos
não são apenas essenciais, como têm garantido na região a
ampliação de serviços, principalmente na Saúde, como
compra de equipamentos, por
exemplo.
Os deputados representam
uma determinada região e costumam mandar a maior parte
desse dinheiro para seus redutos eleitorais. No entanto, diante da crise, tentam atender o
maior número de municípios.
A deputada federal Ana Perugini (PT), disse que buscou contemplar todos os prefeitos que
procuraram por ela. “Nós percebemos as necessidades, o
mais frequente é a busca por
recursos para a Saúde, Transporte e Infraestrutura. Tenho
um compromisso com Hortolândia, mas também busquei
atender municípios e projetos
que nesse momento precisam
de apoio”, afirmou a parlamentar.
O deputado federal Roberto
Alves (PRB) destinou em valores R$ 4,250 milhões para a
Saúde e na realização de obras
de infraestrutura nos municípios. “O nosso sistema de Saúde passa por um momento
muito delicado. Sem recursos,
faltam médicos, equipamentos
e leitos e a ponta final desse
processo são as pessoas, todos
aqueles que dependem da Saú-

Foram destinados pela bancada
em 2016 e serão repassados
este ano à Capital e Guarulhos

de pública e que buscam atendimento em hospitais, postos
de saúde e santas casas em todo o Brasil. As nossas emendas
infelizmente não acabam com
os problemas, mas garantem
uma sobrevida para estas entidades”, disse o parlamentar.
Guarda-chuva

A lista de cidades contempladas pelos deputados é enorme,
com municípios de todas as regiões do Estado. No entanto,
tem quem faça a opção de centralizar a distribuição dos recursos. Na região, oito cidades receberam do deputado federal
Carlos Sampaio (PSDB) para
Saúde e Infraestrutura R$
5,699 milhões. Sampaio é o deputado federal que mais destinou recursos em emendas para Campinas, num total de R$
9,6 milhões desde o início do
governo Jonas, em 2013.
Ele afirmou que existe esse
movimento mais intenso dos
prefeitos, mas que alguns deputados optam pela emenda
“guarda-chuva”, disparadas
praticamente para o Estado todo. “No meu caso é diferente.
Eu faço emendas para as 20 cidades que eu atuo. Os valores
são maiores, de R$ 500 mil, R$
800 mil ou R$ 1 milhão. Mas essa realidade realmente existiu,
de demanda dos prefeitos,
mas todos sabem o perfil de
atuação de cada deputado do
Estado”, afirmou o tucano.
Paulo Freire (PR) não forneceu dados sobre a distribuição
de suas emendas e também
não opinou sobre a demanda
dos prefeitos. (Colaborou Milene Moreto/AAN)

“Sem recursos,
faltam médicos,
equipamentos e
leitos e a ponta
final desse
processo são as
pessoas, todos
aqueles que
dependem da
Saúde pública e
que buscam
atendimento em
hospitais, postos
de saúde e santas
casas em todo o
Brasil.”
ROBERTO ALVES
Deputado federal (PRB)

“Faço emendas
para as 20 cidades
que atuo. Os
valores são
maiores, de R$
500 mil, R$ 800
mil ou R$ 1 milhão.
Mas essa
realidade
realmente existiu,
de demanda dos
prefeitos.”
CARLOS SAMPAIO
Deputado federal (PSDB)

“Em 10 anos
nunca vi tantos
prefeitos em
busca de
emendas.
Acredito que a
garantia de que
esses valores
serão
depositados
despertou nos
prefeitos o desejo
de obter essa
verba.”
VANDERLEI MACRIS
Deputado federal (PSDB)

