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A MEsA DIREToRA oa cÀnr,qR.r DE vEREADOnnsTBE lqsPflPrrO APROVADO
EN'nl

BERNARDES - MG ENARlo POR
F À,4 PL

Em
REQTTERIMENTO N' 0l 5/202 I

a

Os vcrcadorcs Márcio de Souza, João Francisco Moreira e Helder Sabino

\ldigal, arrpara<Io pelo Inciso II Art. 136 e I 49 e seguintes do Rcgirnento Intemo da

cânaa Mrnicipal dc vercadores dc Prcsidente Bcrrardes - MG e dc acordo como Inciso

XIX do Art. 35 da Lci orgâúa destc Munb{cio, REeUER ao cheÊ do podcr Exccutivo

Mmicipal akavés da secretaú t1a saude do Muriicípio tle presirlcnte Bemardcs -MG. ao

sccrctirio sr'. l.eandro de olircira Pinto, REel,ER as inflornações sobre o iimci<rnarnento

das UBS no mmbfuio de Presidente Bernrdes - MG, para tanto peço que seja esclarecido

os seguintes pontos;

Motivo do fechanrento das IIBS das localidades de Xopoto, Itapeva e Aquenta sol, desde

0l de janeiro de 2021;

Qual a previsào da rcabert,ra das UBS das hcalidades de Xopoto, Itapeva e Aquenta sol

Fundantentação - Justificativa-NIotivo:

cunpre destacar que tais questionamerúos têm caráter apenas f,scalizatório, a

fim de que seja cwryrida as necessidades das comrnidades quanto aos atendirnentos das

UBS no rrurbípio, isto é, a fucatização por parte desta casa legislativa nada nnis é que o

dever desta casa para com a população bemardense.

Confonrc princbb da púlicidade (art:go 37, capu! CF), todos os atos da

admiútraçào públicas serão publbos, no entanto tais atos devem respeitar o direrto à

intimidade e à úda privada (artigo 5', incbo X, cF) e as sinrações Iegais de sigilo (artigo 5",

irrciso )OOilII, CF).
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objeto: Infornraçõcs sobre o fi.nrcionanrnto das UBS no rn-uricfuio de presidente Bemardes

-MG

----:-



",,fr,
;Xür. / §

ç",, !,li-,-"á"""r-?

cÂvt ml vlr.uclpAl DE pRESIDE\IrE BmNARDE;
CP 36475..000 _ ESTADO DEITIINA§ GMÂ|S

cmp(âlai.coru.h

Presidente Bemardes - MG, 28 de abril de 202 I .

Helder \tügal
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Rua Sâo Josá, 21 - Cenúo - CEp: 36.475{00
(32) 353&1 136 - presidênle BeínaÍdes-Mc

Ao Excelentíssimo Senhor

Santiago Soares Fernandes

Presidente da Câmara Municipal de presidente Bernardes_MG

Câmara Municipal de Presldente Bernardes-MG

Presidente Bernardes-MG

Senhor Presidente,

Prêsidente Bernardes-MG, 10 de maio de 2021

PROToCoLo GERAL
Protocol o sob no

com meus cumprimentos, venho através do presente encaminhar as mãos de Vossa
Excelência, a resposta do setor do Departamento Municipar de Saúde, por seu representante,
em relação ao contido no Requerimento de nç. or5/202!, de autoria dos irustres vereadores
Márcio de souza, .roão Francisco Moreira e Herder sabino vidigar, os quais soricitam
informações acerca das razôes que revaram ao fechamento das uBS das rocaridades rurais de
Xopotó, ltapeva e Aquenta Sol.

É preciso somente aqui enfaüzar que as UBS das localidades de Xopoto, ltapeva e
Aquenta social não foram "fechadas" nesta atuar gestão. Desde outubro de 2020, na gestão
pretérita, portanto, tais uBs estavàm sem quarquer atendimento aos usuários. ou seja,
efetivamente já nâo estavam mais prestando quarquer atendimento crínico a qualquer usuário.

Então o que fez a atual gestão foi somênte fazêÍ uma reavaliação do fluxo de
atendimento das micro-áreas e argumas reformas estruturais pontuais favoráveis para
prestação de serviços médicos, fisioterapia e odontorogia nas respectivas unidades de apoio de
Atenção Básica de Saúde.
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A atuação administrativa requêr uma avaliação constante, seja para melhorar
sêrviços porventura existentes, seja para também dimensionâr determinados serviços públicos
com a eficiência.

Por fim, somente gostaríamos de fazer o registro de que as unidades de apoio da
Atenção Básica de Saúde já se encontram com atendimentos normalizados.

Atenciosamente,
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Leand e Oliveira Pinto

CheÍe do Deportomento Municipal de Soúde
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