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Crise da saúde pública no Norte de Minas foi tema de debate em Bocaiuva
A crise na saúde pública no Norte de Minas foi
tema de audiência pública em Bocaiuva. O requerimento foi do deputado Carlos Pimenta, presidente
da Comissão de Saúde, que lamentou o descumprimento dos compromissos do Governo do Estado
com a saúde regional.
O evento contou com a participação de parlamentares, prefeitos e secretários municipais que reivindicaram a ampliação dos recursos para o setor.

GIRO PELO ESTADO
Desde que assumiu a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos
Pimenta tem percorrido cada canto do Estado conhecendo de perto a realidade da saúde pública em Minas.
Por onde passa, tem comprovado o caos que se instalou na saúde pública. O Estado deve a todos os municípios mineiros e acumula uma dívida com os mesmos que já supera dois bilhões de reais.
SUL DE MINAS
Esteve em Poços de Caldas, com o
ex-deputado estadual e ex-presidente
da comissão de saúde da ALMG, Carlos
Mosconi, secretário municipal de saúde.

Visitou Varginha depois seguiu para e Elói Mendes onde reuniu-se com o prefeito em exercício, Silvério Rodrigues Félix, o Xaropinho, o vereador Maicon do Karatê, atual Secretário de Obras;
Odair Melo, secretário da Saúde e outros secretários e lideranças.

Poços de Caldas

Varginha

O deputado estadual Carlos Pimenta comandou em São Sebastião do Paraíso,
Sul de Minas, audiência pública que debateu a falta de repasse de recursos da Secretaria de Estado de Saúde aos municípios sul mineiro e para a Santa Casa de Saúde local.

São Sebastião do Paraíso

1

VIROU NOTÍCIA - Julho 2017

NORTE DE MINAS
Durante o recesso parlamentar, em julho, Carlos Pimenta aproveitou para visitar algumas
cidades que fazem parte de sua base eleitoral.
No início do mês, esteve em Indaiabira, onde
Esteve em Ninheira, onde participou da Primeiparticipou da festa de São Pedro.
ra Festa do Café.

Indaiabira

Ninheira

Santo Antônio do Retiro também recebeu a visita do deputado Carlos Pimenta que reuniu-se com o
prefeito Lula, o vice Mazinho e vereadores.

Em Catuti, Carlos Pimenta reuniu-se com o prefeito Zinga, vereadores e secretários. Acertou repasse
de emendas. Participou da cavalgada do povoado de
Malhadinha ao distrito de Barreiro Branco.

Santo Antônio do Retiro

Catuti

A convite da prefeita Marisa, do vice Zé Marião e
dos companheiros vereadores, Carlos Pimenta esteve
em Bocaiuva para comemorar e celebrar os 129 anos
de emancipação da cidade.

Carlos Pimenta participou na Câmara Municipal
de reunião solene em homenagem aos 160 anos de
emancipação política de Montes Claros.

Bocaiuva

Montes Claros
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MONTES CLAROS

Dentro das comemorações
do aniversário de Montes Claros,
o deputado Carlos Pimenta prestigiou a corrida José Nardel.

Esteve presente no lançamento da 43ª Exposição Agropecuária.

Atendendo a uma solicitação do vereador JUNIOR, através de emenda parlamentar, o deputado
Carlos Pimenta entregou à prefeitura de Montes Claros duas academias. A primeira já foi inaugurada no
Grande Renascença.

Expediente

O Deputado
Estadual Carlos
Pimenta prestigiou a posse de
Cybele Freire Diniz na presidência
do Conselho Municipal e da Coordenadoria dos
Idosos de Montes
Claros.
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Participou da festa da Escola
Estadual Dulce Sarmento, na quadra da Vila Guilhermina.

O deputado estadual Carlos Pimenta participou
em Montes Claros do lançamento da primeira feira
de produtos sem agrotóxicos, que visa fortalecer a
agricultura familiar, gerar renda e contribuir para a
melhoria da qualidade de vida.
VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Carlos Pimenta esteve em Nanuque e confirmou
o início dos cursos da Escola Móvel SESI/SENAI entre julho e novembro.
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