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REQUERIMENTO Nº.  095/2014 

 “Atendimento médico pelo menos a cada quinze dias no centro comunitário do 

Residencial Nova Era” 

 

 O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os 

interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder 

executivo. Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, 

sempre visando à qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir 

o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe, 

através de um estudo com o Diretor de Saúde, qual a possibilidade de realizar atendimento 

médico pelo menos a cada quinze dias no centro comunitário do Residencial Nova Era? 

Que deste se dê conhecimento ao Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor de 

Saúde do Município e aos moradores do Residencial Nova Era. 

 

Justificativa 

 

De acordo com informações de moradores do referido residencial, a visita de um 

médico no centro comunitário daquela localidade já ocorreu no passado e isto, conforme 

relato supracitado era, sem dúvida, algo muito importante para a saúde das pessoas, 

especialmente no que tange à saúde preventiva. 

Assim sendo, os moradores estão reivindicando a necessidade da volta deste tipo de 

atendimento, pois o bairro, embora próximo ao centro, não possui PSF. Portanto, devido as 

dificuldades de se chegar até a Unidade Mista de Saúde, principalmente em função da 

demora dos trens que ficam por ali estacionados, os habitantes do Residencial Nova Era 

contam com a consideração e respeito dos representantes do poder público para estudar com 

carinho a concretização deste justo pedido. 

Sugiro ainda, que seja estudada qual a possibilidade de construir um PSF no referido 

residencial?  

Quero acrescentar, se possível, que além da visita de um médico acompanhado de 

uma enfermeira, conforme solicitação dos moradores, também seja estudada a possibilidade 

da visita de um dentista no referido local. 

 



 
Câmara Municipal de Roseira 

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de setembro de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


