
MINISTÉRIO LIBERA R$ 600 MIL PARA A SAÚDE DE SÃO CARLOS

   

Altomani ressalta que recurso financeiro é fruto de emenda parlamentar do deputado Lobbe
Neto           O Ministério da Saúde autorizou o pagamento da emenda parlamentar do
deputado federal Lobbe Neto, no valor de aproximadamente R$ 600 mil, para a Rede de
Serviços de Atenção Básica de Saúde de São Carlos.            A confirmação veio por
intermédio de Lobbe, que informou ao prefeito Paulo Altomani a liberação da emenda na
manhã desta quarta-feira (23). Altomani fez questão de agradecer a colaboração do deputado
federal. “Mais uma ajuda do nosso deputado Lobbe que contemplará a aquisição de diversos
equipamentos e materiais permanentes para o serviço de saúde da nossa cidade”, contou o
prefeito.            A
secretária municipal da Saúde, Luciana Caldeira, ressaltou que o recurso atenderá diversas
unidades de saúde do município, entre elas, as Unidades de Saúde da Família (USF’s) do
Jardim Zavaglia, São Carlos VIII, Água Vermelha, Romeu Tortorelli e Santa Eudóxia, além das
Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Azulville, Cruzeiro do Sul, Maria Stella Fagá, Vila
Izabel e Vila Nery. 
 
   
 
  “Todas essas unidades de saúde serão beneficiadas com a aquisição de mobiliários e
equipamentos médico-hospitalares permanentes. Agradecemos o apoio do deputado Lobbe
que sempre dispensou uma atenção muito grande ao atendimento à saúde pública da nossa
cidade”, comentou Luciana.
 
   
 
  A diretora municipal de Atenção Básica, Cláudia Mazzuccio, também ressaltou que a emenda
do deputado irá contemplar a aquisição de três veículos zero quilômetros, que ficarão à
disposição da Secretaria e das unidades de saúde. 
 
  Claudia ressaltou que a Saúde sempre demanda reposição e renovação de equipamentos.
“Sempre buscamos oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes do SUS e a
colaboração do deputado Lobbe Neto muito nos ajuda a concretizar esse trabalho”, afirmou.
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  A diretora ressalta, ainda, que parte desse recurso será utilizado pela Secretaria de Saúde
para a aquisição de equipamentos de informática com o objetivo de atender a implantação do
prontuário eletrônico na rede municipal de Saúde. 
 
   
 
  Altomani ressalta que foi também do deputado federal Lobbe Neto, a emenda parlamentar
também no valor de R$ 600 mil, destinado à aquisição de equipamentos, como ar-condicionado
e de combate a incêndio do prédio que abrigará o Ambulatório Médico de Especialidades
(AME), previsto para ser entregue no dia 10 de dezembro ao Governo Estadual. “Só temos que
agradecer a ajuda do Lobbe nessas grandes conquistas para São Carlos”, contou.
 
   
 
  Lobbe afirma que continuará trabalhando por São Carlos. “Mais R$ 1,2 milhão só para a
Saúde de São Carlos e o que estiver ao nosso alcance para continuar ajudando os
são-carlenses, nós estaremos sempre à disposição”, relatou o deputado.
 
   
 
  (23/11/2016)
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