
LIDO EM-SE -{E--trI
ESTADO DA BAHIA

cÂumn MUNtctPAt DE At-AGotNHAs

tNDtcAçÃo Ne 05ol2o2t.

REqUER pRovtoÊtrtctAs pARA A REABERTURA E

CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DO

Posro DE seúoe DA NovA sResíttA, DE

FORMA SEGURA PARA TODOS.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que o Posto de Saúde da Nova Brasília encontra-se fechado há semanas;

CONSIDERANDO que são inúmeras as reclamações feitas por moradores da localidade,

visto que esta situação prejudica tanto aqueles que têm consultas e exames previamente

marcados, quanto aqueles que precisam de outros tipos de atendimentos, tais como:

consultas de rotina, realização de curativos, recebimento remédios e atendimentos em

caráter de urgência;

CONSTDERANDO que segundo os moradores, estes não foram informados sobre o que

motivou o fechamento e em decorrência disso, filas foram formadas em frente ao Posto

incluindo gestantes e idosos;

CONSTDERANDO que a saúde é direito de todos e, conforme o artigo L97 da Constituição

Federal e 210 da Lei Orgânica de Alagoinhas, é dever do Poder Público controlar, fiscalizar

e assegurar, por meio de políticas públicas, a eliminação de riscos de doenças e outros

agravos, além de garantir o acesso igualitário ao sistema de saúde para todos;

CONSIDERANDO que estamos vivenciando o pior momento da pandemia no nosso

Munícipio e não podemos admitir a falha no serviço de saúde;

CONSIDERANDO ainda que a violência na localidade foi um dos motivos para o
fechamento do Posto;
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-{Ettr'
ESÍADO DA BAHIA

cÂulna MUNtctPAt DE AlÂGolNHAs

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que analise a situação ora narrada e determine

que providências sejam tomadas com o objetivo de reabrir o Posto de Saúde da Nova

Brasília de mOdo que este funcione nas condições adequadas para o atendimento ao

público. Solicito também ao Poder Executivo, a adoção de medidas para que tanto os

profissionais do Posto, quanto os pacientes tenham segurança neste local, seia através

de parcerias com a Guarda Civil Municipal ou com a Polícia Militar, por exemplo'

Câmara Municipal de Alagoinhas, 23 de março de 2O2t.
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