Thiago Cota busca verbas para a saúde
pública de Mariana e Ouro Preto

O deputado Thiago Cota participou, na terça-feira (05/05), de uma audiência com o Secretário de
Estado de Saúde, Dr. Fausto Pereira dos Santos, na Cidade Administrativa. O encontro teve por
objetivo tratar da liberação de verbas para a saúde pública de Mariana e Ouro Preto.
Para o Município de Mariana, Thiago Cota solicitou a liberação de verbas para o término da
construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), do bairro Rosário, recursos estes referentes à
segunda parcela do convênio 3771/2013 que totalizam aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos
mil reais). O Secretário informou que estes valores serão creditados na conta do convênio, ainda na
primeira quinzena deste mês.
O deputado solicitou o restante do pagamento do convênio 1726/2014 no valor de R$ 3.000.000,00
para aquisição de medicamentos e material de consumo para atenção primária e urgência e
emergência, destinados exclusivamente à assistência à saúde. O Secretário informou que os
convênios assinados em 2014 estão com o cronograma de pagamentos concluídos e os valores
começarão a ser creditados já no próximo mês.
Thiago Cota também aproveitou a reunião para reivindicar o pagamento dos convênios referentes à
aquisição de dois veículos de pequeno porte e mais duas ambulâncias para atendimento de simples
remoção e também deixou uma lista com outros vários pedidos, tais como: Aquisição de dois veículos
para transporte de pacientes para reabilitação física e para tratamento de hemodiálise, duas
ambulâncias sanitárias de grande porte para atendimento da nova Unidade de Pronto Atendimento
(UPA), no bairro São Pedro, aquisição de veículo para a Vigilância Sanitária, aquisição de
equipamentos e mobiliário para a UBS Alto do Rosário, aquisição de equipamentos e mobiliário para
a UBS Pombal com previsão de conclusão em junho de 2015 e aquisição de equipamentos e
mobiliário para o CTI da nova UPA.

Recursos garantidos para Ouro Preto
Com Relação ao município de Ouro Preto, foi garantido o pagamento de R$ 400.000,00 para a Santa
Casa de Ouro Preto. Recursos que Thiago Cota solicitou o pagamento imediato ao Secretário para
continuidade do Programa Rede Resposta, o que garantirá o pagamento dos médicos plantonistas e
outras medidas urgentes do Hospital.
Com relação ao Programa Saúde em Casa o deputado garantiu o pagamento de R$ 118.000,00,
recursos estes que estavam pendentes de pagamento desde o final de 2014.
Para o programa SAMU, foram liberados mais R$ 90.000,00 para manutenção deste importante
serviço, além de solicitar também o pagamento dos convênios 656/2014 no valor de R$ 60.000,00 e
do convênio 1271/2014 no valor de R$ 65.000,00.
Thiago Cota agradeceu ao Secretário de Estado em nome de toda a população marianense e

ouropretana, afirmando que os recursos trará mais tranquilidade e segurança aos dois municípios na
área da saúde, e se comprometeu a continuar lutando para que os recursos possam chegar as
cidades-irmãs com maior agilidade.
Segue abaixo os ofícios com as solicitações do deputado:
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