MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA INAUGURA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E
NOVA PRAÇA PÚBLICA
A NOVA UNIDADE NO BAIRRO SÃO MIGUEL ATENDE A MORADORES DE SEIS BAIRROS E A PRAÇA JOSÉ JÚLIO DE
SOUZA FICA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CECÍLIA
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A Prefeitura de Guaçuí realizou, na manhã desta quarta-feira (23), a inauguração da mais
nova Unidade Básica de Saúde (UBS), da rede municipal do setor. A nova UBS fica localizada no
final da Rua do Norte, já na saída para o distrito de São Tiago, e reúne as unidades da
Estratégia Saúde da Família (ESF) Dr. Abelha I e II que estavam funcionando anexos à Escola
Municipal Isaura Marques da Silva, enquanto a obra não ficava pronta. Essas ESF atendem os
moradores dos bairros Ama Norte, São Miguel, Tancredo Neves, Gumercindo da Silva Glória,
Antônio Martins e Loteamento Meirelles.
A inauguração contou com a presença da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, que
foi recebida pela prefeita Vera Costa e várias autoridades. Essa unidade de saúde foi encontrada
inacabada pela atual administração, no primeiro mandato da prefeita, e a empresa responsável
havia recebido até a mais do que deveria para concluir a obra. Isso dificultou muito sua
conclusão, mas o município justificou a necessidade de término e o Governo do Estado enviou
recursos para que isso acontecesse.
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Entre os presentes estava o presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, Angelo Moreira, que
destacou o fato da prefeita Vera Costa estar entregando a casa em ordem para a próxima
administração. "Não foi fácil, mas ela está entregando a casa em ordem, com um trabalho
sério e competente que precisa continuar", disse.
Já o deputado estadual Luciano Machado enfatizou que a prefeita Vera Costa está entregando o
município com sentimento de dever cumprido e com o município em dia, mesmo tendo que tomar
medidas duras. "Mas isso é como o pai rígido que precisa ser correto e cobrar para que o
resultado possa ser positivo", disse. "A Vera realizou um exemplo de gestão", completou.

A prefeita Vera Costa se emocionou ao destacar que estava muito feliz em ter seus pais presentes
neste momento em que está finalizando sua missão como prefeita. Os dois contraíram a
Covid-19 e foram internados, com sua mãe chegando a ficar na UTI. Uma tia da prefeita também
adoeceu e não resistiu às complicações da doença. "Estou chorando de alegria por ter
vocês aqui comigo", disse.
Ela também se dirigiu ao prefeito eleito, Marcus Jahuar, que estava presente e lhe desejou sorte
na caminhada que irá começar no dia 1º de janeiro. E depois destacou que ainda há obras para
inaugurar, antes do dia 31, agradecendo ao secretário municipal de Obras, Marcello Lougom
Rodolfo, e toda a equipe da Secretaria, pelo grande trabalho realizado em todas as obras e
serviços. "Estão sempre prontos a atender a todos", afirmou. E destacou que o secretário
municipal de Saúde, Werton dos Santos Cardoso, e sua equipe trabalharam muito para colocar a
UBS para funcionar. "Conseguimos retomar e concluir essa obra que agora vai atender à
população", completou. Em seguida ela entregou uma revista com a prestação de contas de
seus oito anos de administração para a vice-governadora, Jaqueline Moraes, para o deputado
Luciano Machado e ao prefeito eleito Marcus Jahuar.

Honra e orgulho
A vice-governadora Jaqueline Moraes enfatizou que a prefeita Vera Costa é um exemplo e orgulho
para as mulheres capixabas e cumpriu seus 2.922 dias de missão (total dos oito anos de
mandato). "Nos orgulha e honra estar aqui e ver quantas obras Vera realizou em Guaçuí e
demonstra grandeza ao convidar o prefeito eleito para participar da inauguração de mais uma
realização, lembrando que sempre vai haver alguma coisa para ser feita no município", disse.
"E o governador Renato Casagrande se sente muito feliz em poder estar em uma obra como essa
que têm acontecido nos 78 municípios do Estado", completou.
Jaqueline Moraes também falou sobre a pandemia de Covid-19, destacando o papel de
Casagrande como porta voz dos governadores junto ao Governo Federal, para a criação de um
Plano Nacional de Vacinação. "Precisamos da vacina e o negacionismo é mandar todo mundo
morrer de Covid", disse. "E o Espírito Santo está se preparando para vacinar todos os capixabas",
concluiu.
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Também estavam presentes, os vereadores Paulinho do Vitalino, Marcos do Goes e Cícero,
além dos vereadores eleitos Vitor Moraes, Julinho Tererê e Renato Duponei. Assim como os
secretários municipais Josilda Amorim (Governo), Leonardo Ridolfi (Cultura, Turismo e Esportes),
Maria Alice Moulin (Meio Ambiente), Waleska Guaitolini (Gestão Administrativa), Tina Costa
(Finanças), Caio Barbosa (Planejamento), Weriton Soroldoni (Controladoria), Ivan Viana (SAAE), o
representante do deputado federal Josias da Vitória ? Hermes Guimarães ? e o comandante
do Companhia do Corpo de Bombeiros, capitão José, entre outros.

Praça no Santa Cecília
Saindo da inauguração da nova UBS, toda a comitiva se dirigiu para o bairro Santa Cecília,
onde foi inaugurada a Praça José Júlio de Souza que foi construída com recursos próprios
do município. Além de todos que estavam presentes à inauguração da unidade de saúde,
incluindo, a prefeita Vera Costa e a vice-governadora Jaqueline Moraes, também participaram
familiares do homenageado que agradeceram muito à lembrança do nome, e o vereador Zé
Ruim.
A prefeita Vera Costa cumprimentou a todos os presentes, em especial à família de José Júlio
de Souza e lembrou que a praça era um sonho antigo dos moradores do bairro. "Esse é um
sonho antigo da comunidade que estamos concretizando", recordou, lembrando ainda que está
sendo instalando um alambrado em volta do campo de futebol próximo à praça. "Esse alambrado
vai ser entregue na semana que vem", completou.

Informações para a imprensa
Superintendência de Imprensa Oficial
(28) 3553-1387
comunicacao@guacui.es.gov.br
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https://guacui.es.gov.br/noticia/2020/12/prefeitura-inaugura-unidade-basica-de-saude-e-nova-praca-publica.html
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