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Requerente: vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA
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e }uluæ

r

Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: Requer informações sobre a falta médicos nos postos de saúde e sobre os recursos
financeiros aplicados da secretaria de saúde nos 5(cinco) primeiros meses de 2021.
JUSTIFICATIVA

Os vereadores JON¡LCIO AVELINO DA SILVA

(PROFESSOR CARECAI, LUZIMAR

RODRIGUES, FABR|C|O MAZOTT|, ELOÁ PESSOA E HELTON PRANDO,

foram indagados por

diversos munícipes sobre a falta médicos nos postos de saúde, segundo relatório no portal da
transparência do município quase 30 milhões de reais já foram aplicados desta secretaria,
justificamos que a saúde é um direito constitucional fundamental e inalienável, portanto, essa
secretaria deve-se comprometer a inovar e desenvolver açöes para tratar da população da
melhor maneira possível, e, como forma de prestar contas à população, solicitamos, que seja
detalhado todos os gastos desta secretaria nesses S(cinco) primeiros meses de2O2L, e que atual
administração considere a importância da secretaria de saúde em meio a pandemia que estamos
enfrentando, é de extrema importância alocar os recursos de maneira eficiente para que possa
atender a população de maneira eficaz, com a disponibilidade de médicos nos postos de saúde e
demais profissionais.
Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é que o
vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA (PROFESSOR CARECA), LUZIMAR RODRIGUES, FABRICIO
MAZOTTI, ELOÁ PEssOA E HELTON PRANDO pretendem buscar informações e esclarecimentos
do Poder Executivo a respeito do assunto.

Do exposto, os vereadores JONILCIO AVELINO DA SILVA

(PROFESSOR CARECAI,
LUZTMAR RODRTGUES, FABR|C|O MAZOTTI, ELOÁ PESSOA E HELTON PRANDO no uso de suas

atribuições legais, REQUER, com fundamento no art. 142,5 3e, X, do Regimento lnterno, seja
oficiado à Sua Excelência Sr, Prefeito Municipal de Andradina, para que informe a este Legislativo,
requer informações sobre a falta médicos nos postos de saúde e sobre os recursos financeiros
aplicados da secretaria de saúde nos S(cinco) primeiros meses de2O2L.

a)
b)

Solicitamos o relatório detalhado de despesas da secretaria de saúde nos
primeiros 5 meses de2O2t.
Solicitamos os nomes de todos os médicos que estão prestando serviços nos
postos de saúde da cidade e suas respectivas escalas de trabalho?
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