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Requerente: Vereador Hernani da Bahia
Requerido: Senhor Prefeito Municipal
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Assunto: Vereador Hernani da Bahia recebeu relatos de pacientes que estão
precisando passar por Fisioterapia, não estão conseguindo desde que
informaram a mudança de prédio da secretaria de saúde para o antigo prédio do
PAM na Avenida Paes Leme, gostaria de informações quais procedimento estão
sendo adotado pela secretaria de Saúde para esta atendendo os paciente que
estão necessitando de reabilitação através de fisioterapia.

Justificativa
Essa solicitação busca satisfazer os pedidos dos munícipes
.
pacientes que estão precisando

da reabilitação através de procedimentos de
fisioterapia, que segundo relatos a esse vereador desde Dezembro não estão
conseguindo, informações passadas aos pacientes são que o prédlo do antigo
PAM esta passando por reforma, os pacientes em recuperação estão senão

prejudicado por não terem outra opção por parte da municipaiidade, gostariam
de informações se há alguma clinica de fisioterapia que possa esta atendendo os
paciente nesses período que o prédio esta passando por reformas,
Do exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
REQUER, com fundamento no art. t42, g 3s, X, do Regimento lnternq seja oficiado a Sua
Excelência Sre. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através dos setores
competentes da Administração Municipal esta procedendo estudo e planejamento para
garantir o atendimento de excelência de fisioterapia aos pacientes necessitados de nosso
munícipio, conforme segue:

A) Alguma clinica que esta prestando esse atendimento de fisioterapia nesse
período de reforma do prédio do antigo PAM, se tiver quantos
atendimentos foram prestados.

Bl A previsão para termino dessa reforma, para o atendimento voltar.
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