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REQUERIMENTO

Requerenle: Vereodor GUILHERME MARQUES
Requerido: Prefeito Municipol de Androdino

Assunlo: lnformor sobre

o existêncio de
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PUGUESE

estudos

e plonejomento que

omplioçõo do horório de otendimento no Unidode Bósico de Soúde -

vise o
UBS

do

Boirro Sonto Cecílio.

o)
b)

Atuolmente quol o horório de otendimenio do Referido
Existe estudo/plonejomento

poro

o

omplioçÕo

UBS?

do horório de

otendimento no Unidode?

c) No coso de possível omplioçöo no horório de oiendimento,

quol

seró o novo horório de funcionomenio?

JUSTIFICATIVA

Munícipes procurorom por este signotório buscondo informoções

sobre possível omplioçÕo no horório de oiendimento do Unidode Bósico de
SoÚde

- UBS do Boirro Sonto Cecílio, neste município, hojo visto o modificoçöo
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no horÓrio de otendimento no unidode duronte o pico do pondemio de
covtD-19
Assim, cobendo

oo

vereodor exercer

o

fiscolizoçõo do

Administroçõo Municipol, é que o vereodor GUILHERME MARQUES PUGLIESE
pretende buscor informoções e esclorecimentos do Poder Executivo o respeito
do ossunio.
DO EXPOStO, O VETEOdOT GUILHERME MARQUES PUGIIESE, NO

de suos otribuições legois,

REeuER,

USO

com fundomento no ort. I 42, S 3o, X, do

Regimento lnterno, sejo oficiodo

ò Suo Excelêncio Sr. prefeito Municipol de
Andrqdino, poro que informe o este Legislotivo, otrovés dos setores
competentes do Administroçõo Municipol, sobre o existêncio de estudos e
plonejomento que vise o omplioçõo do horório de otendimento no Unidode
Bósico de Soúde - UBS do Boirro Sonto Cecílio.

Solo dos Sessões
"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos"

Androdino/SP, 09 de ogosio de 2021
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