
Pedido de Informação nº 0049/2021 
 

O Vereador e Presidente da Câmara Municipal WELINGTON FRANCISCO DE MOURA, 

vem perante esta Mesa Diretora, na forma da Lei, apresentar este pedido de informação, 

solicitando do Executivo Municipal as seguintes informações:  

• Que nos informe, por qual motivo, a Unidade de Saúde Santa Bárbara, não tem 

disponível em seus estoques os medicamentos atelanol de 25mg, Azitromicina comp., 

carbonato de cálcio, cetropofeno cetaconazol pomada, cinarizina, diltiazem, 

furosemida, paracetamol comp., verapramil, vitamina complexo B e polivitamínico, os 

quais, deveriam estar disponíveis para serem distribuídos para atender a população 

local; 

• Que nos informe ainda, os motivos pelos quais não tem bebedouro d´água para uso 

dos usuários na recepção, pois, o que se encontra ali, conforme informações dadas 

pela Coordenadora da UBS, deverá ser descartado em virtude de não possível a sua 

recuperação, necessitando urgente da compra de um novo bebedouro; 

• Que nos informe também, o motivo pelo qual encontra-se interditado o funcionamento 

dos serviços de odontologia na referida UBS, ficando toda a população sem 

atendimento; 

• O motivo pelo qual, a UBS não possui o equipamento autoclave para esterilização dos 

materiais para os serviços de odontologia. 

• Informo que visitei todas as dependências da UBS Santa Bárbara, onde pude perceber 

que encontra-se interditado um consultório de enfermagem, pois, de acordo com 

informações prestadas pela Coordenadora daquela UBS, ocorreu um acidente de carro 

na Rua Edite Alves, onde o veículo atingiu e quebrou o muro da Unidade, vindo a 

atingir também, a janela lateral, deixando-a, bastante danificada, inclusive, com restos 

de vidros que se encontram na referida janela; 

• Ainda, de acordo com a visita, pude perceber que a UBS está bastante sucateada, 

precisando de nova pintura, colocação de toldos para proteger todo interior das 

dependências da UBS, manutenção geral em todos os banheiros, com manutenção 

nos vasos sanitários que se encontram soltos, colocação de fechaduras, reparos ou até 

mesmo a  colocação de novos armários planejados, compra de cadeiras para a sala de 

espera para uso dos usuários, reparo nos revestimentos das paredes de cerâmica na 

sala de atendimento dos profissionais do NASF;   

• Colocação de novas lixeiras para uso em todas a UBS, pois, as que ali se encontram, 

estão demasiadamente desgastadas e quebradas, não sendo úteis e nem tampouco 

adequadas para o seu uso na USB; 

 

 JUSTIFICATIVA:  

O pedido se faz necessário, em virtude de visita realizada nas dependências da 

UBS Santa Bárbara, no dia 26 de agosto de 2021, onde constatei através de informações 

coletas junto à Coordenação da UBS, que os referidos medicamentos estão em falta há vários 

dias e até meses. 

Informo que a visita foi realizada com a devida autorização e acompanhamento 

da Coordenadora daquela Unidade de Saúde. 

Zelando pela transparência nas ações realizadas no Poder Executivo 

Municipal,      faz-se necessário o pedido de informação para que acompanhemos as ações 

realizadas para atendimento da população. 

 

Mateus Leme, 1 de setembro de 2021. 

 

WELINGTON FRANCISCO DE MOURA 

Presidente da Câmara Municipal  


