
PREFEITO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA RETOMADA DAS OBRAS DA USF DO CIDADE ARACY

  

  Depois 6 anos os moradores do bairro Cidade Aracy I vão ver a obra da Unidade de Saúde da
Família (USF), iniciada no final de 2011, ter andamento, já que na manhã dessa quarta-feira
(21), o prefeito Airton Garcia e o secretário de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, assinaram a
ordem de serviço para a retomada dos trabalhos.

   

  As obras da USF do Cidade Aracy, assim como da unidade do Santa Angelina, foram
iniciadas em 2011 com recursos federais, por meio de emendas parlamentares, no valor de R$
1,9 milhão, porém nenhuma unidade foi finalizada pela administração da época e nem pela
última gestão.

   

  A atual administração abriu um novo processo licitatório e a empresa vencedora, K2
Engenharia, que apresentou a proposta no valor de R$ 489.999,00, tem 180 dias para finalizar
a obra.
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  “Nesta quinta-feira, dia 22 de março, vamos entregar, já em funcionamento, a Unidade de
Saúde da Família (USF) do Santa Angelina, obra que também estava paralisada desde 2011 e
daqui seis meses entregaremos essa outra unidade, que também estava abandonada e
servindo de moradia para pessoas envolvidas com drogas. A saúde é um desafio de todos, por
isso é necessário união”, ressaltou Caco Colenci, secretário de Saúde.

   

  Segundo Reginaldo Peronti a determinação do prefeito Airton Garcia é de que sejam
finalizadas todas as obras paralisadas. “Já finalizamos a escola do Jardim Embaré, a USF do
Santa Angelina, estamos terminando o CAPS III no Botafogo e a partir de agora vamos
acompanhar os trabalhos na USF do Aracy, além das obras que começamos neste governo,
como a escola do Parque Novo Mundo”, disse o secretário de Obras Públicas.

   

  Para o secretário de Governo, Edson Fermiano, o importante é oferecer mais serviço públicos
à população. “A luta é diária, é preciso bater na porta dos gabinetes em Brasília, em São Paulo,
contar com emendas dos nossos vereadores, mas o objetivo é sempre o mesmo, que é
oferecer saúde de qualidade para todos os usuários do SUS”.

   

  O vereador Paraná Filho lembrou que os vereadores tem participação nessa conquista.
“Fizemos uma divisão e cada vereador entrou com um valor de emenda parlamentar,
totalizando R$ 155 mil, o que possibilitou a abertura da licitação. Ontem mesmo estive no local
e já estão fazendo a limpeza para a retomada da obra. Agradeço o governo do Airton Garcia
por mais esse benefício para os moradores do Aracy”.
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  “Equipamentos públicos inacabados são símbolo de descaso e irresponsabilidade dos
gestores. Herdamos obras abandonadas por falta de pagamento, não vai ser fácil e nem tão
rápido, mas vamos finalizar todas”, garantiu o prefeito Airton Garcia.

   

   A USF do Cidade Aracy será responsável pelo atendimento de pelo menos 4 mil pessoas. No
local, serão desenvolvidas ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, e para isso
contará com duas equipes da Saúde da Família que são compostas por médico da família,
equipe de enfermagem, agentes comunitários de saúde, administrativo e auxiliar de serviços
gerais.
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