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Çaíinete lo verealor Qg[arte gitva [os flnjos

AO EXMO. SENHOR I'IELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA
cÂunna MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP
REQUERIMENTO

Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
Pionl:iynte
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Requer lnformaçäo da Prefeitura Municipal sobre a possibilidade de
Reabertura de uma Unidade Básica de Saúde no ba¡rro planalto
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Cerca de 200 moradias vivem em condiçÕes de
administraçäo municipal na Vila Planalto, que é distrito de Andradina (SP), e f¡ca a

cerca de 08 quilômetros da cidade.

O local surgiu

praticamente junto com o

município, mas ainda não houve desenvolvimento.

A falta de compromisso por parte da administraçäo municipal com o
bairro de planalto é tão grande que, existia ali uma Unidade Básica de Saúde, porém

a mesma foi desativa devido as, mas condiçÕes que se encontrava o prédio.

Este vereador vem recebendo inúmeras reclamaçÕes de moradores
sobre a inexistência de uma UBS, para atendimento daquela populaçäo, tendo os
necessitados que virem até

a cidade de Andradina em busca deste tipo de

atendimento, causando grande dificuldade e sofrimento a todos.

Do exposto, o VEREADOR RODARTE STLVA DOS ANJOS, no
uso de suas atribuiçöes legais, vem REQUERER, na forma do Regimento
lnterno, seja oficiado ao Excelentíssimo. Senhor Prefeito Municipal para que este
informe a esta Casa de Leis.

- Existe previsão para a instalação de uma nova UBS no bairro
Planalto?

'Quais as medidas adotadas pela prefeitura para reatização de

atendimento médico local?

Sala das Sessöes
Ver. ManoelTeixeira de Freitas
Andradina,
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