
!   Senhor presidente,
!   Senhores vereadores
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JUSTIFICATIVA

Considerando  a  grata  satisfação  deste  Vereador  e  atendendo  ao  pedido  da  população.   Solicito  a   1
'

i   lmplantação de outras especia[idades médicas na UBS-Centro, visto que a população tem soffido com a   :1
i   grande  demora  nas  consultas  agendadas  pela  regulação,  através  de  pactuação,  e  realizadas  em  outros
i   Municípios da região metropolitana, logo ficando o recurso para estas cidades, através dos serviços prestados.
]                 Por estes motivos enaltecidos anterioTmente, é que acredito e venho indicar a implantação de outras   !
1.1

:   especialidades  médicas  na  UBS-Centro.   Com  o  intuito  de  gamntir  uma  assístência  à  saúde  com  mais   i
i   qualidade na Atenção secundaria, Para a população do nosso Município.                                                                        i

!                 A  realização  desse  serviço  beneficiará  toda  a  comunidade.  Assim,  pedimos  ao  Poder  Executivo   !
!   Municípal que viabilize o encaminhamento de tal solicitação, com sentido de melhorar a qualidade de vida da   !
1

i   população. Diante do exposto, solicito aos nobres pares, aprovação do requerido.

Estas são as mzões que requeiro o seguinte:

REQUERIMENTO N° 003/21
1

1

0 Vereador que este subscreve Requer na foma da Lei depois de cumpridas as formalidades   i

!   Regimentais   Deste   Poder   Legislativo,   seja   encaminhado   EXPEDIENIE   INDICATÓRI0   ao
i   Excelentíssimo Senhor Prefeito Municípal MARCUS LEÃO COLARES, mostrando a necessidade   i

'

!   e depois de tomar conhecimento das justificativas acima expostas da solicitação,  sejam tomadas as   !

:devidasprovidênciasparalmpLantaçãodeoutrasespecialidadesmédicasnauBS-C

Plenário "Femmdo Conceição da Silva", 03 de Março de 2021.
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