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REQUERIMENTO Nº 050/2014 

 

“Reforma e Reorganização da Unidade Mista de Saúde” 

 

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 da Secretaria de Saúde quando começará a Reforma e Reorganização da Unidade 

Mista de Saúde. 

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

Secretaria de Saúde. 

 

Justificativa 

 

A reforma e reorganização da Unidade Mista de Saúde é algo fundamental para os 

munícipes, pois é a principal referência de atendimento e cuidado com a saúde dos citadinos 

no município. 

Muitos pedidos já foram feitos por este e os demais vereadores, inclusive no que 

tange aos reparos e compras de novos equipamentos. 

Portanto, a reforma e reorganização da referida unidade de saúde não pode ser 

relegada a um segundo plano, pois a saúde e a educação devem ser as principais metas de 

compromisso do poder público, pois são elementos essenciais no conjunto dos direitos dos 

cidadãos.  

Que esta reforma e reorganização da Unidade Mista de Saúde sejam prioritárias no 

orçamento do corrente ano, pois não dá para ficar esperando a liberação de emenda 

parlamentar para fazer tal obra. Apesar das obras que serão realizadas nos PSFs, o grosso do 

atendimento se dá na referida unidade, portanto este é um pedido salutar para a população.  

Vale destacar que a reorganização dos espaços e do funcionamento são importantes 

para adequar a unidade de saúde às atuais necessidades das pessoas que lá acorrem.  

Dentro dessa perspectiva, algumas informações são muito relevantes, tais como: 
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1. Quando começará a reforma e reorganização da Unidade Mista de Saúde? 

2. O meu pedido sobre a criação de um espaço especializado em pediatria será 

contemplado? 

3. Os outros pedidos dos vereadores sobre a referida unidade serão atendidos? 

4. Quais equipamentos serão adquiridos para atender às demandas dos munícipes? 

Pelos motivos elencados, acredito na relevância do requerimento. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 26 de maio de 2014. 

 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

 


