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Municípios tem R$ 183 milhões em investimentos
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São Miguel do Oeste
auditório do Colégio
Jesus Maria José de
São Miguel do Oeste recebeu, na sexta-feira, o
encontro “Pacto por SC:
prestando contas”, com o
governador Raimundo
Colombo. A ação faz parte
do roteiro de palestras
que pretende detalhar as
obras realizadas, desde
janeiro de 2011, e em andamento ou previstas pelo
programa Pacto por Santa
Catarina. Em São Miguel
do Oeste, o total de investimentos do Governo do
Estado superam os R$
183 milhões nos municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Des-

O

canso, Guaraciaba, Paraíso e São Miguel do Oeste.
No total também está
incluído o repasse de
recursos do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam) que chega aos R$
19,1 milhões. “A aplicação
desses valores, as prefeitura podem usar para
novos investimentos, seja
em infraestrutura ou aquisição de máquinas e até
mesmo na construção de
uma escola”, disse Colombo.
Setores
Na área da saúde, o
Governo do Estado investiu mais de R$ 102
milhões. O montante
inclui o repasse mensal de

recursos para manutenção do Hospital Regional
Terezinha Gaio Basso de
São Miguel do Oeste que
atende 32 municípios e
realiza cerca de 7 mil atendimento por mês, entre
internações, entre exames, internações, ambulatório e emergências. Até
2014 serão R$ 100
milhões repassados pelo
Estado.
Foram investidos R$
19,7 milhões em agricultura e pesca com a aplicação de R$ 400 mil em auxílio aos municípios para
combate aos efeitos da
estiagem, além de quase
R$ 5 milhões ﬁnanciados
pelo Juro Zero. Outros R$

4,9 milhões em sementes
de milho, calcário e forrageiras, beneﬁciando cerca
de 7.500 produtores. “Na
nossa região, dos quase 67
mil habitantes dos sete
municípios, 32,44% estão
na zonal rural. Por isso os
investimentos são altos
nesta área”, aﬁrmou o
secretário Regional, Volmir Giumbelli.
Na Educação, os investimentos somam R$ 15
milhões. O que inclui
obras como a de acessibilidade e preventivo de
incêndio em 17 unidades
escolares da SDR e a de
reforma e ampliação do
Centro de Educação Proﬁssional Getúlio Vargas

de São Miguel do Oeste.
O Governo do Estado
aplicou mais de 11,9
milhões em energia. O
total representa as três
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), sendo
duas em Bandeirante e

uma em Belmonte.
Outros R$ 4 milhões
foram investidos em
melhorias, ampliações e
restaurações de alimentadores nos sete municípios
da SDR São Miguel do Oeste.

