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REQUERIMENTO Nº 844/2019.
REQUEIRO à Mesa, nos termos do § 1°, do artigo 18 e inciso VII, do artigo
72 da Lei Orgânica do Município de Barretos, ouvido o douto Plenário e cumpridas as
formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitandolhe providências dos departamentos competentes, visando encaminhar as seguintes
informações a esta Casa de Leis:
1-

A Administração Municipal já realizou levantamento de planilhas de
custo para licitar a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Sérgio Pimenta, no bairro Marília?

2-

Em caso positivo, já houve abertura de processo licitatório para
contratação da empresa que irá reformar a supracitada UBS?

3-

Em qual fase se encontra o processo licitatório?

4-

Caso já tenha sido concluído, qual à empresa vencedora do
certame?

5-

Quando terão início as obras de reforma?

6-

Em caso negativo, quais entraves estão impedindo a adoção desta
importante medida?

Justifico que a Unidade Básica de Saúde (UBS) - Dr. Sérgio Pimenta, no
bairro Marília, tem como propósito promover e proteger a saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que
impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde das coletividades.
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Justifico, ainda, que a UBS do bairro Marília é uma das principais portas de
entrada e centro de comunicação com a Rede de Atenção à Saúde, prestando
imprescindível atendimento médico à população mais carente de nosso município,
uma importante unidade de saúde para os munícipes de Barretos que buscam
atendimentos médicos diariamente.

Saliento que o imóvel que abriga UBS Dr. Sérgio Pimenta, no bairro Marília,
mostra-se com suas dependências em estado de desgaste (infiltrações, entre outros
problemas), necessitando urgentemente de uma ampla reforma, para o melhor
atendimento aos pacientes que buscam o local.
Ressalto, finalmente, que a atenção básica deve ser o contato preferencial
dos usuários com o Sistema Único de Saúde, uma vez que é a principal porta de
entrada das redes de atenção à saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade,
da acessibilidade, do vínculo, da continuidade, do cuidado, da integralidade, da
atenção, da responsabilidade, da humanização, da equidade e da participação social.
Em razão do exposto, este Edil solicita as informações supracitadas, pois, considera
de suma importância à reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) - Dr. Sérgio
Pimenta, no bairro Marília, para o melhor atendimento a nossa população, conduzindo
um atendimento humanizado e com dignidade.
Sala das Sessões Vereador Ruy Menezes, aos 6 de agosto de 2019.

PAULO HENRIQUE CORREA
VEREADOR

