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Ao ExMo. sR.- HELToN RoDRtco pRANDo - pREstDENTE DA cÂrunna MuNlclPAL

DE

ANDRADINA, SP

REQUERIMENTO

Requerente: vereador Hernani da Bahia
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: informar sobre estudos e planejamento para a contratação de servidores para o setor
de enfermagem na UBS do Jardim das Tulipas, segundo informações e reclamações dos
pacientes e familiares á muita espera para o atendimento, relatos recebidos esta faltando
servidores para o setor de enfermagem, o que esta causando transtorno, sobre carregando os
servidores,

Justificativa:
Considerando que o vereador Hernani da Bahia recebeu relatos de
pacientes que a UBS do Jardim Das Tulipas esta com falta de profissionais de enfermagem,
sobrecarregando os que hoje estão na frente em campanha de vacina e outros
atendimentos na UBS, oque esta ocasionando transtornos aos munícipes que procuram
atendimento para procedimentos médicos, que a falta de servidores esta ocasionando muita
espera dentro da UBS, considerando que todos são merecedor de receber um atendimento
de excelência na saúde esse vereador vem solicitar do poder executivo providencias no
sentido de contratar profissionais da enfermagem para a UBS do Jardim das Tulipas.

Ante o exposto, o vereador HERNANI DA BAH¡A, no uso de suaS
atribuições e prerrogativas legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno, após
ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Exmo. Sr. prefeito municipal Dr. Mario
Celso Lopes , solicitando do ilustre Chefe do Poder Executivo de Andradina que se digne

informar a esta Casa de Leis, através do competente setor da municipalidade, com relação
Se a possibilidade de contratação de servidores profissionais da
enfermagem para a UBS do Jardim das Tulipas.
Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"

bro de 202L.

Andradina, SP, 04d
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