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REQUERIMENTO Nº 055/2021 

 

O Vereador MARQUINHOS DO N-4 que abaixo subscreve, requer à Mesa 

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja 

solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel de Souza Coelho Leão, 

interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, no sentido de 

desenvolver ação executando o seguinte serviço: que seja CRIADA UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS, na localidade do Assentamento 

Mandacaru.  

 

JUSTIFICATIVA: 

O Requerimento se faz necessário, uma vez que é de caráter urgente a resolução da 

problemática em tela.  

É público e notório que a localidade do Assentamento Mandacaru é região que 

concentra considerável contingente populacional, contudo, apresenta déficit de 

equipamento público e infraestrutura.  

 

Outro fator preponderante é que, a UBS irá atender também os Assentamentos 

Terra da Liberdade, Assentamento Nova Esperança e Porteiras, pois o fato 

daquela população buscar assistência à saúde em outras localidades, como terem 

que se deslocar até o C1, passando muitas dificuldades de locomoção devido a 

distância, provocando desagrado com empregadores da região preponderantemente 

agrícola, já que, quando há o deslocamento por atendimento médico, 

consequentemente, gera ausência no trabalho. 

 

O fato é que aqueles cidadãos ali residentes necessitam da utilização da rede 

pública de saúde na região, de modo, a comunidade formada poderá conseguir 

consulta e atendimento médicos, atendimento odontológico, dentre outras 

especialidades que a implantação da UBS possibilita.  

 

À tempo, vale ressaltar o que preconiza o artigo 196 da Constituição Federal/1988:  
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.  

 

Estes são os motivos que me levaram a elaborar esse requerimento, que submeto a 

análise e aprovação, para a implantação da citada UBS, tendo a certeza que a 

implementação ajudará na melhoria da qualidade de vida da população dos 

Assentamentos Mandacaru, Terra da Liberdade, Porteiras e Nova Esperança. 

 

Por fim, certo da aprovação deste, vem este Vereador também pedir pela 

possibilidade da citada UBS ser implantada com horário de funcionamento 

estendido até às 18 horas, como prever a Portaria n° 930, de 15 de maio de 2019, 

que institui o Saúde na Hora Certa, que inclusive Petrolina já faz parte.  

 

Nestes termos, esperamos que o resultado da proposição seja positivo. 

 

 

Sala das Sessões, 09 de março de 2021. 

 

 

MARQUINHOS DO N4 

Vereador (Podemos) 
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