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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
O Deputado Estadual Dr. Emílio Mameri, no uso de suas prerrogativas regimentais e 

com fulcro nos art. 141, VIII e 174 da Resolução n. 2.700, de 15 de julho de 2009, 

requer seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, José Renato Casagrande, a presente  

 

INDICAÇÃO, 

para que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde 

(SESA), promova a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no centro 

do município de Iconha. 

JUSTIFICATIVA 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a principal porta de entrada e centro de 

comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. 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. 

 

Segundo último censo do IBGE – 2010 a população do município é superior a 12 mil 

habitantes e atualmente conta com um posto de saúde anexo as instalações da 

Secretaria Municipal de Saúde no centro da cidade. Com isso a construção de um 

novo espaço possibilitará um melhor suporte e atenção à vida do cidadão, com 

atendimento eficaz e maior qualidade.  

 

Face ao exposto e considerando a relevância da Proposição, solicitamos a 

costumeira atenção do Poder Executivo para o atendimento. 

 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2021. 

 

 
Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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