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EMENTA: SOLICITA AO NOVO SECRETÁRIO DE SAÚDE 

MUNICIPAL A VOLTA DO ATENDIMENTO 24 

HORAS DA UBDS CENTRAL – DR. JOÃO 

BAPTISTA QUARTIN. 

Senhor Presidente,  

 
CONSIDERANDO que a Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) Central, o 

"Pronto-Socorro Central" de Ribeirão Preto, será extinta e em seu lugar passará a funcionar o 
Centro de Saúde Mental. E desde o dia 1° deste mês a unidade não está mais atendendo mais 24 
horas por dia; 

  CONSIDERANDO a chegada de um novo Secretário de Saúde, o Sr. José Carlos 
Moura, economista formado pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São 
Paulo, além de ser pós-graduado em Gestão de Organizações Hospitalares e Sistemas de Saúde 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).  Com 40 anos de experiência na área de gestão 
hospitalar pública e privada; 

  CONSIDERANDO que o fechamento do PS Central, significa manifesta ofensa ao 
disposto na Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto, especialmente porque o município 
integrado ao Sistema Único de Saúde deve garantir o funcionamento ininterrupto das unidades 
de saúde cujas áreas de abrangência correspondam às áreas dos respectivos distritos sanitários 
(art. 166, XVI,da L.O.M.). 

  Assim, existem cinco Unidades Básicas Distritais de Saúde (Norte, Sul, Leste, 
Oeste e Central), que oferecem aos munícipes um atendimento básico e de pronto atendimento 
em urgências próximo às suas residências e tornam mais acessíveis o atendimento de algumas 
especialidades encontradas nas UBDS, de forma ininterrupta, conforme determinado pela Lei 
Orgânica do Município. 

  Contudo, além descumprir o disposto na Lei Orgânica do Município, o anúncio de 
encerramento das atividades deste importante equipamento de saúde não converge com o 
aumento da população de Ribeirão Preto, que já ultrapassa a marca de 720 mil habitantes1, 
sendo que a área central do município possui uma população de mais de 109 mil habitantes que 
são atendidos pela UBDS que agora deixará de realizar o pronto atendimento para a população, 
conforme dados oferecidos pela própria Prefeitura. 

  Posto isto, na forma regimental, indico que seja ouvido o douto plenário desta Casa 
de Leis, e seja aprovada a presente indicação que Solicita ao novo Secretário de Saúde Municipal 
a volta do atendimento 24 horas da UBDS Central – Dr. João Baptista Quartin. 

 
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2021. 

 
 
 

Jean Corauci 

Vereador 
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