QUATRO OBRAS CONCLUÍDAS EM CATAS
ALTAS

População recebe as obras ainda nesse mês.
O Poder Executivo da cidade de Catas Altas finalizou os trabalhos e vai entregar à população
quatro grandes obras neste mês de junho. Durante uma semana, serão inauguradas a Ponte do
Japonês em 24 de junho; a ampliação da Farmácia Municipal da sede do município em 25 de junho; a
Unidade Básica de Saúde (UBS) Serra do Caraça no dia 26; e a Farmácia Municipal do Morro
D’Água Quente no dia 27 de junho.
As solenidades estão marcadas para às 17:30 horas em frente a cada novo empreendimento,
quando o prefeito José Alves Parreira, o vice Fernando Rodrigues Guimarães e sua equipe de
governo vão entregar as obras que, juntas, somaram um investimento de quase R$ 850 mil.
Obras
Ponte do Japonês
A ponte do Japonês tem 15 metros de comprimento e vai facilitar a interligação da localidade até
Aristeu Hermes e MG129. A obra custou 469 mil e foi, junto com a ponte da Vinhateira (em
andamento), um dos cinco projetos prioritários escolhidos pela população durante a votação do
Plano Plurianual (PPA).
UBS
Um espaço mais adequado para receber os pacientes, a nova UBS conta com 143,79 metros
quadrados distribuídos em oito salas e cinco banheiros. As obras custaram R$ 50 mil e envolveram
reforma na parte elétrica, reforço estrutural, reboco e pintura, troca de telhado e parte hidráulica,
adaptação para acessibilidade, além da troca de janelas e portas. A unidade vai atender aos
moradores do Centro, Santa Quitéria e Sol Nascente.
Farmácia da sede
Com objetivo de oferecer melhores condições de atendimento aos usuários do sistema de saúde e
de acondicionamento para os medicamentos, a prefeitura ampliou e restaurou a farmácia municipal
na sede. Pelo projeto, orçado em R$ 92 mil, o almoxarifado triplicou de tamanho, passando 10.70
metros quadrados para 35.17 metros quadrados.
Farmácia do Morro
A nova unidade da farmácia municipal do Morro D’Água Quente tem 136 metros quadrados e
conta com sala de espera, almoxarifado, recepção, copa, depósito de material de limpeza e áreas de
fracionamento e de farmacêutico. As obras custaram cerca de R$ 200 mil.

Outras inaugurações
Além destas quatro entregas, a Prefeitura vai inaugurar nos próximos meses o novo velório do
Morro D’Água Quente, a reforma no Centro de Saúde e a Ponte da Vinhateira.
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