
Reinaugurado ESF 1 no Bairro Cohab 

A Administração Municipal da Prefeita Zilase Rossignollo, entregou 
a comunidade do Bairro COHAB na tarde da última quarta, 19, a 
Unidade Mista de Saúde, ESF 1, agregando o Estratégia de Saúde 
da Família do Bairro Graciano Argemi que passa a funcionar no 
mesmo local onde antes funcionava o PAMM da COHAB. Segundo 
Jair Rocha Oliveira, Enfermeiro que coordena o programa no 
município, cerca de seis mil pessoas serão beneficiadas com 
atendimento médico, odontológico, psicológico e de enfermagem, 
bem como através dos agentes de saúde que atenderão além dos 
moradores da COHAB também os usuários da Tenente Bandeira, 
Graciano Argemi e Centenário. A unidade de saúde serve ainda 
como referência especialmente odontológica para os bairros 
Planalto, Adroaldo e Prates que tem atendimento médico três vezes 
por semana, mas que em casos de necessidade nos dias em que 
estes bairros não recebem o serviço serão encaminhados para a 
unidade mista. Esta reforma teve um investimento de R$ 
136.881,90 ( cento e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e um reais 
com noventa centavos), sendo R$ 106.202(Cento e seis mil 
duzentos dois reais) do Fundo Nacional de Saúde e R$ 30. 679( 
trinta seiscentos e setenta e nove reais) de recursos próprios. " 
Estamos trabalhando no sentido de melhorar sempre a qualidade 
de atendimento na área da saúde aos nossos usuários, com essa 
reforma melhoramos a estrutura para bem atender essas 
comunidades. Na nossa gestão é assim, obra que começamos, 
terminamos, outras virão na área da saúde conforme os recursos 
que estão chegando, devermos em breve reformar outras unidades 
para estruturar melhor e atender a comunidade da maneira que 
entendemos ser a ideal", destacou Zilase Rossignollo. O Executivo 
está encaminhando para a Câmara de Vereadores abertura de 
crédito via emenda parlamentar com recursos do Fundo Nacional 
de Saúde para ampliação dos ESFs 5 na antiga creche e 3 no 
Bairro Vila Nova, sendo R$ 112.125.000(cento e doze mil cento e 
vinte e cinco reais) para o ESF 5 e R$ 63.000,00( sessenta e três 
mil reais) para o ESF 3. Após a aprovação da abertura de crédito no 
Legislativo, as obras que estão com os projetos sendo finalizados 
no Departamento de Engenharia serão encaminhadas para 
licitação, já tendo inclusive parte desses valores depositados em 
contas vinculadas, mesma situação de uma academia de saúde 
para o ESF 3 no valor de R$ 80.000,00( oitenta mil reais). 



 
 


