Secretário Aldemir Freire assegura ao deputado Tomba Farias que emendas parlamentares destinadas a
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Cobrado pelo deputado estadual Tomba Farias (PSDB), o secretário de Finanças do Estado,
Aldemir Freire, garantiu ao parlamentar que o governo do estado irá pagar nos próximos dias
emendas parlamentares no valor de R$ 200 mil, verba esta que será destinada por cada
deputado para os municípios do estado investirem na área da saúde.

Aldemir Freire deixou claro que o pagamento das emendas será feito de forma gradativa aos
parlamentares, de acordo com a chegada dos processos na Secretaria de Planejamento
(Semplan). "Lhe afirmo categoricamente que nos vamos pagar os 4 milhões e 800 mil de
emendas da saúde, destinando R$ 200 mil para cada deputado. Como essas emendas são
feitas via Secretaria de Saúde, a gente está aguardando o processo chegar na SEMPLAN para
pagar. Já há processos para serem pagos referentes a emendas de Gustavo Carvalho, George
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Soares, Cristiane Dantas, Sandro Pimentel, Ubaldo Fernandes, Kleber Fernandes, Dr.
Bernardo, Getúlio Rego, Souza Neto, Kelps Lima e Tomba Farias. Já falei hoje com Cipriano
Maia ( Secretário de Saúde) para agilizar a tramitação dessas emendas na Assembleia
Legislativa", revelou.

Aldemir Freire assegurou a Tomba Farias que ao longo do ano de 2020 o pagamento de
emendas parlamentares não se limitará a esses R$ 200 mil, mas destacou que ainda não pode
dizer qual será o planejamento de pagamento, diante da própria incerteza de entrada de
recursos nos cofres estaduais.

O secretário de Finanças do Estado sinalizou ainda ao parlamentar que há possibilidade de
que uma parte dos cerca de R$ 349 milhões que o governo federal irá destinar para o estado,
seja destinada para o pagamento de emendas referente ao Covid 19.

FONTE: Assessoria de imprensa do deputado Tomba Farias
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