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REQUERIMENTO Nº 112 / 21 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa 

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

Prefeito Miguel Coelho, interceder junto a Secretária de Fazenda e Planejamento, Senhora 

Lucivane Lima,  para apresentarem à Casa Plínio Amorim,  respostas sobre a possibilidade de 

transferência da Unidade Básica de Saúde do bairro Fernando Idalino, para o prédio onde 

funcionava o antigo CMEI Joana Lima, localizado no mesmo bairro: 

1. Que sejam informados os motivos pelos quais o prédio onde funcionava o CMEI Joana 

Lima, há anos abandonado, continua sem utilização; 

2. Se já foi realizado algum estudo sobre a viabilidade da transferência da Unidade Básica 

de Saúde do bairro Fernando Idalino para o prédio onde funcionava o antigo CMEI Joana 

Lima; 

3. E em caso de inexistência de tal estudo, que o mesmo possa ser viabilizado pela gestão 

municipal. 

JUSTIFICATIVA: 

  A comunidade do bairro Fernando Idalino conta com uma Unidade Básica de Saúde, que 

infelizmente vem funcionando de maneira precária. O imóvel residencial alugado onde funciona 

a unidade é muito pequeno, problema que por si só já compromete a qualidade do atendimento e 

em um momento como o que atravessamos, coloca em risco de contaminação os usuários e 

funcionários do local.  

 Por outro lado a comunidade também vem denunciando o fato de que o prédio onde 

funcionou o CMEI Joana Lima se encontra há anos sem uso. Os moradores já denunciaram e 

cobraram por várias vezes que a gestão municipal desse uma utilização para o prédio e há um 

tempo já colocaram em diversas oportunidades o pleito de utilização do prédio abandonado para 

a instalação da Unidade Básica de Saúde do bairro. 
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 Tendo em vista todas as dificuldades que o imóvel onde funciona a Unidade de Saúde e a 

existência nas proximidades de outro imóvel que está sem utilização e que atenderia de melhor 

maneira as necessidades de uma Unidade da Saúde, garantindo as condições mínimas para a 

população e trabalhadores da saúde, nos somamos aos comunitários do bairro Fernando Idalino, 

que esperam poder contar com o bom senso da Secretaria Municipal de Saúde no sentido de que 

seja dada uma resolução para a situação da Unidade Básica de Saúde. 

 Nesse sentido esperamos que a gestão municipal possa o mais breve possível apresentar 

respostas sobre a demanda apresentada e que o problema enfrentado pela comunidade do 

Fernando Idalino possa ser discutido e resolvido o mais breve possível. 

E com na base na força da lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), contamos 

com a célere apresentação das informações solicitadas.  

 

Sala das Sessões, 30 de março de 2021. 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

VEREADOR 
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