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Luciana destina 15 milhões para Pernambuco
Uma deputada, mesmo em Brasília, deve ficar perto do povo a quem
representa. Uma das formas de ajudar os municípios e entidades é através das emendas parlamentares.
“Eu gostaria de ter mais recursos
disponíveis, porque sei que as ne-

cessidades vão além do que a gente
pode destinar de imediato”, afirma
Luciana. “Mas, além das emendas,
continuo firme na luta, procurando
conversar e ajudar Pernambuco de
todas as formas possíveis nas Secretarias e Ministérios”, conclui.

Os valores para 2012 foram destinados e começam a ser empenhados. A maior parte da cota de Luciana foi destinada para a Saúde, mas
as áreas de infraestrutura, educação,
pesquisa, preservação e cultura também foram beneficiadas. Confira!

SAÚDE - Cuidar das pessoas,

• O Posto de Saúde de Mustardinha, no Recife, terá 260 mil
para investir em estrutura e melhoria de equipamentos.
• Para a Fundação Altino Ventura desenvolver projetos de prevenção à cegueira e reabilitação
visual de média e alta complexidade foi destinado 200 mil.
• Outros 200 mil servirão para
modernização do Hospital do
Câncer de Pernambuco.
• Ao Hospital do Tricentenário
irá dispor de 500 mil para compra de novos equipamentos e modernização das clínicas.
• Já o HUOC receberá 400 mil
para investir em equipamentos e
melhorias.
• Para o IMIP foi reservado 300
mil para a compra de novos equipamentos.
• Para ampliar e melhorar a estrutura da Santa Casa de Misericórdia do Recife, a deputada
destinou 300 mil em emendas.

de perto, com atendimento digno e de qualidade é um sonho que
precisa virar realidade. Por isso a
deputada Luciana destinou 3 milhões, maior parte da sua cota,
exclusivamente para a saúde.

Deputada Luciana Santos

EMENDA PARLAMENTAR
é uma forma de deputados e
senadores participarem do orçamento anual proposto pela
Presidência da República, propondo ou alocando recursos
de modo a atender as necessidades das comunidades que
representam.

• A saúde em Camaragibe foi contemplada com 300 mil para Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde.
• Na FOP, Faculdade de Odontologia, a emenda no valor de 100
mil será destinada para as clínicas
odontológicas, que realizam atendimentos à comunidade.
• Gravatá receberá 150 mil para
equipar, aparelhar, implantar ou
ajustar os serviços nas Unidades
de Saúde do município.
• O CISAM – Centro Integrado de
Saúde Amaury de Medeiros, receberá 170 mil para melhorar a rede
de maternidades da capital pernambucana.

Investidos
para compra de
equipamentos no IMIP

300
mil

Para o Hospital
Tricentenário comprar
equipamentos

500
mil
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Olinda
Ajudar a desenvolver e melhorar a
estrutura das cidades também é uma
missão urgente. Para Olinda – onde
foi prefeita – Patrimônio Histórico da
Humanidade, uma cidade com muitas
necessidades de conservação e pouca
arrecadação, a deputada Luciana destinou quase 9 milhões. O valor deve
ser investido na conservação dos casarões e ruas históricas e na modernização de áreas ainda castigadas pela
falta de infraestrutura urbana.
EDUCAÇÃO E PESQUISA - O progresso e a ciência caminham lado
a lado. Investir na educação, na
pesquisa e na cultura brasileira é o
caminho certo para o desenvolvimento desta Nação. Pensando assim Luciana destinou:100 mil para
o CNPq investir no aumento das
bolsas de pesquisa que estavam congeladas há 3 anos.
• Para modernizar e atualizar suas
instalações o Instituto Federal de
Pernambuco – IFPE recebeu emenda no valor de 260 mil.
• Para a Embrapa 200 mil foram
destinados. O valor será investido
em pesquisas que melhoram as condições de vida e trabalho dos agricultores da região.
• Para a UFPE 200 mil com a intenção é expandir a pesquisa e adquirir
equipamentos.

Para Igarassu
investir em
infraestrutura

• Para a Escola Politécnica investir
no novo laboratório de Física Luciana destinou 150 mil.
• Luciana também destinou 100 mil
para apoio aos eventos nacionais de
cultura promovidos por estudantes
no Recife e em Olinda.
INFRAESTRUTURA- E para melhorar a estrutura das cidades com
calçamento, saneamento básico e
demais obras a deputada Luciana
também destinou emendas. Acompanhe:
• Para Sanharó a emenda é de 500
mil para obras e infraestrutura.
• Igarassu vai receber 300 mil que
a deputada Luciana destinou para

300
mil

Para saneamento e
infraestrutura em
Glória do Goitá

260
mil

obras de infraestrutura na cidade.
• Para Goiana 500 mil foram destinados ao desenvolvimento da infraestrutura urbana.
• Infraestrutura e Saneamento básico também estão entre as palavras de ordem para Glória do
Goitá que receberá emenda de
260 mil.
• Em Chã de Alegria a deputada
Luciana priorizou as ações de desenvolvimento urbano e destinou
400 mil para obras que garantam
mais qualidade de vida para seu
povo.
• Em Jaboatão dos Guararapes
300 mil foram dotados para construção de quadra poliesportiva.

Investimentos para
melhoria da estrutura
de Chã da Alegria

400
mil
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