Itaporanga recebe R$ 160 mil
para área social e saúde
Os recursos serão transferidos, por meio de emendas
parlamentares do Dr. Ulysses Tassinari (PV), para Apae, Lar
São Vicente de Paulo e o Hospital Nossa Senhora das Graças de
Itaporanga. “Nós vamos continuar trabalhando para ajudar cada
vez mais as entidades que atendem a população mais carente dos
municípios”, afirmou Dr. Ulysses.
O deputado foi conhecer de perto as instituições. No paço
municipal, foi recebido pelo prefeito, José Carlos do Nute
Rodrigues, secretários, vereadores, representantes de
entidades e lideranças locais. “É importantíssimo ter um
parlamentar que veja com bons olhos o setor da saúde e possa
realmente destinar recursos para minimizar os problemas que a
gente enfrenta no dia a dia”, disse Rodrigues.
A visita continuou na Apae que receberá R$ 30 mil. “Esse
dinheiro será muito bem empregado na montagem de um centro de
convivência para os nossos alunos com a aquisição de materiais
e equipamentos”, explicou Maria de Lourdes Piqueri, presidente
da Associação.
O Lar São Vicente de Paulo também ganhará R$ 30 mil para a
renovação de móveis e utensílios do Lar. “É gratificante
receber o Dr. Ulysses aqui para que ele possa ver a nossa
situação com os próprios olhos e quem sabe ajudar sempre que
puder”, disse Rubens de Barros Andrade, tesoureiro do asilo.
A visita à Itaporanga terminou no Hospital Nossa Senhora das
Graças que, com 47 leitos, realiza, por mês, cerca de mil
consultas, 20 internações, 38 cirurgias e 40 partos. A unidade
possui ainda um centro cirúrgico com três salas. O Dr. Ulysses
destinou para o custeio R$ 100 mil. “É muito bom ter um

deputado que tem conhecimento da área da saúde, porque ele
sabe das necessidades de uma entidade sem fins lucrativos para
ser administrada”, comentou Antônio Rodrigo Muller Valente,
administrador do hospital.

