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Gabinete Parlamentar da Vereadora Maria Elena 
 

 

REQUERIMENTO Nº 054/2020 

 
 
A Vereadora Maria Elena de Alencar que abaixo subscreve requer à Mesa 
Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
seja formulado pedido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Miguel 
Coelho, que interceda junto à Secretaria de Saúde, através da Secretária,  
Senhora Magnilde Albuquerque, para pedir agilidade na continuação das 
nomeações dos aprovados (cadastro de reserva), no último Concurso 
Público para Agentes de Saúde, realizado em 2018 e homologado em 
maio de 2019 – como forma urgente de suprir as recorrentes 
necessidades das áreas carentes (da cidade e do interior) desse serviço 
tão imprescindível para o resguardo da saúde da nossa população, 
conforme preconiza a Lei Federal nº 11.350/2006. Somos constantemente 
provocados e cobrados por essas comunidades, muitas delas totalmente 
descobertas com destaque para: 
 

 Todos os Residenciais, chamando atenção para os mais populosos, 
Vivendas I e II e Monsenhor Bernardino; 

 Dom Avelar, São Jorge, Santa Luzia e São Joaquim; 

 Antonio Cassimiro (o agente dos 24 chamados, que lhe foi indicado, foi 
eliminado por descordo de informações); 

 Mandacaru (o agente dos 24 chamados, que lhe foi indicado, foi 
eliminado por descordo de informações); 

 Areia Branca, Caminho do Sol, Dom Malan e Maria Auxiliadora; 

 Vila Eulália e José e Maria; 
    No interior área de Sequeiro e Ribeirinha: 

 Terra Nova I e II, Bom Jardim, Baixa Alegre; 

 Tapera, Sitio São João, Ponta da Serra; 

 Toda região de Rajada; 

 Toda região de Pedrinhas e Serrote do Urubu, com destaque para 
Porto de Palha e Ponta da Serra; 

 Toda Região de Nova Descoberta 
    Como também nos Projetos Irrigados: 
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 C-1, 2 e 3 e o N-10 (o agente dos 24 já nomeados que foi indicado para 
essas localidades não ficou também por desacordo de informações em 
relação as fornecidas no ato da inscrição, portanto continuam 
descoberto); 

 Ns 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e Maria Tereza (continuam também 
descobertos). 
 

Assim oferecemos e fornecemos um quadro das áreas e mais preementes 
carências dessas comunidades, em cima das ouvidas por visitas, 
telefonemas, áudios, mensagens, redes sociais, programas de rádio etc... 
 
E diante dos perigos eminentes a que ficamos expostos no dia-a-dia, sem o 
rigor desse preventivo, a população fica ainda mais insegura e em polvorosa. 
E com razão. 
 
Da decisão desta Casa Legislativa, dê-se ciência a todas as Associações 
dos Bairros e localidades citadas, assim como convidar os interessados para 
uma Reunião com a Senhora Secretária de Saúde, com data a ser definida e 
avisada, sobre esse conteúdo. 
 
 
Sala das Sessões, 03 de março de 2020. 
 
 
 

Maria Elena de Alencar 

Vereadora  
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