Unidade de Saúde é inaugurada no bairro
Bela Vista em Lafaiete

Mais uma Unidade de Saúde é entregue à população de Lafaiete, desta vez o Bairro Bela Vista foi o
beneficiado. A inauguração aconteceu na tarde da segunda-feira, 09/04, quando o prefeito Mário
Marcus acompanhado do vice-prefeito Dr. Marco Antônio e do deputado estadual Glaycon Franco
realizou a entrega oficial. Também esteve presente o Secretário de Saúde Alessandro Gláucio
Gonçalves Pereira que demonstrou uma imensa satisfação em compor a equipe da saúde e poder
presenciar estes relevantes momentos em que muitos benefícios estão sendo disponibilizados ao
povo de Conselheiro Lafaiete.
O vice-prefeito Dr. Marco Antônio em seu pronunciamento também evidenciou a alegria em poder
proporcionar este bem à população e ressaltou a importância da unidade para o bairro e região. Ele
solicitou aos profissionais que atendam com carinho e atenção aos usuários que necessitarem de
assistência naquela unidade.

O prefeito Mário Marcus ao cumprimentar os presentes, ressaltou o trabalho da equipe da
Secretaria de Saúde que muito tem colaborado para que a Administração cumpra os compromissos
feitos ao povo de Conselheiro Lafaiete em melhorar a saúde no município e manifestou a satisfação
de realizar a inauguração de mais uma unidade de saúde, mais uma ação na busca de uma saúde de
qualidade para Lafaiete. “É uma alegria muito grande inaugurarmos mais um posto de saúde, mais
uma unidade do Programa Saúde da Família aqui no bairro Bela vista, na região do Moinhos. Há

mais de 12 anos, como destacou o Secretário de Saúde na última semana, não se inaugurava uma
Unidade de Saúde e neste ano de 2018, apesar de todas as dificuldades, vamos inaugurar seis novos
Postos de Saúde, passando a atender 15 bairros que não eram contemplados pelo Programa Saúde
da Família. Já entregamos duas e mais quatro serão em breve inauguradas. Mas isto se torna
possível, apesar do momento econômico desfavorável de nosso país, pois podemos contar com o
apoio da Câmara Municipal e de um deputado comprometidos com a cidade. Assim, através destas
parcerias temos a coragem e o entusiasmo de lutar e trazer grandes obras e importantes melhorias
para Conselheiro Lafaiete”, destacou.
Mário Marcus falou sobre as diversas ações que já foram implementadas para melhorar a saúde e
falou sobre as ações que ainda serão realizadas. Na oportunidade agradeceu ao deputado Glaycon
Franco pela disponibilidade de uma ambulância para a cidade de Conselheiro Lafaiete que foi
entregue nesta segunda-feira 09/04 e que muito contribuirá para a população.

Outras inaugurações
Mais quatro unidades de ESF serão inauguradas nos próximos meses em diversos bairros em
Conselheiro Lafaiete e outras unidades estão sendo transferidas para locais mais adequados. O
prefeito anunciou ainda a reforma da Policlínica Municipal, compra de ambulâncias e outras ações
que estão melhorando a área da saúde.
Outras importantes obras serão em breve entregues à população. Já no próximo dia 20 de abril está
prevista a inauguração da Praça CEU no Bairro Rochedo.
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