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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

ANTONIO MAYCOM VARELO PINHEIRO, Vereador do Partido da 

República (PR), com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., após 

ouvir o Plenário, Solicitando a Sra. Maria Auxiliadora Lima Batista, Prefeita de Aratuba 

que viabilize atendimento odontológico no período noturno na no mínimo duas vezes por 

semana na Unidade Básica de Saúde da Sede.  

 

Este requerimento visa oferecer a opção de atendimento odontológico aos 

munícipes também no período noturno. Sendo que tal necessidade foi levantada por 

alguns usuários e até mesmo servidores público que devido aos compromissos durante o 

dia não tem tempo para buscar um atendimento odontológico preventivo, e na maioria 

das vezes quando recorre ao consultório à situação já esta bastante agravada e necessita 

de uma intervenção e tratamento mais longo e como isso gera até mesmo mais custos aos 

cofres públicos.  

 

A Unidade de Saúde da Sede esta localizada em um ponto estratégico da cidade 

sendo dotado de toda infraestrutura necessária e já oferece atendimento odontológico ao 

público, no entanto, apenas durante o dia. Desta maneira, precisamos apenas adequar 

escalas de atendimento dos profissionais e auxiliares, e com certeza a população da nossa 

cidade será muito beneficiada, pois, terão tempo disponível durante a noite para procurar 

atendimento do serviço público sem faltar aos seus compromissos diários. 

 

Senhores vereadores, a saúde da nossa gente sempre será algo que merece atenção 

especial, e desta forma peço empenho a Digníssima Prefeita Municipal e sua equipe para 

viabilizar este requerimento, e assim darmos a nossa parcela de contribuição com esta 

importante conquista para o nosso município e toda a sua população que será beneficiada, 

e também ciente da preocupação da Secretaria de Saúde na busca constante da melhoria 

no atendimento ao público e acreditando na compreensão para esta justa reivindicação, é 
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que antecipadamente reitero o agradecimento pelo atendimento a esta propositura para 

que possamos atender este anseio dos moradores da nossa cidade.  

 

Sendo assim, na certeza de contar com total apoio, dos pares desta Casa 

Legislativa, e que V. Exa., tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos 

demais vereadores aprovarem este requerimento.    

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 20 (dias) de junho 

de 2017.            

 

 

 

Antônio Maycon Varelo Pinheiro       

Vereador - Requerente  

 

 

 


