AO EXMO. SENHOR HÉLTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANDRADINA, SP
1.r''r,r.-

¡:tuâ:ì:rl

REqUERIMENTO

Requerente: vereadores FABRICIO MAZOfiI e RODARTE DOS ANJOS
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: Requerem se há possibiliclade de construir uma UBS - Unidade Básica de Saúde no
ba¡rro Pereira .lordão.
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JUSTIFICATIVA
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Os vereadores FABRICIO MAZOTTI e RODARTE DOS ANJOS, foram procurados por
moradores do bairro Pereira Jordão, informando que o bairro encontra-se esquecido, e por ser
um bairro com uma grande quantidade de famílias seria necessário uma UBS não só para atender
o Pereira Jorclão, mas também os bairros próximos, como o Parque Morumbí e Conjunto
Habitacional Antônio Ricardo Pegoraro,
Considerando que os munícipes informaram que quando precisam marcar consulta,
buscar um nledicamento, tomar uma vacina e etc., eles vão na UBS Dr. Ecluardo Ramalho, no
aniigo Pam, e o morador gue mora no fundo do bairro Pereira Jordão, tem a dificuldade cle
locomoção por ser longe de sua residência.
Consideranclo que ás Unidades Básicas dc' Saúde, são e geral, instaladas perto de oncle
ás pessoas moram, trabalham, estudam, e vivern e muitas vezes responsáveis pela redução de

filas na Urridade de Pronto Atendimento - UPA e consequentemente com essa construçäo ¡rá
nrelhorar o atendimento nas outras UBS, pois dirninuirá o fluxo.
Considerando que o município já tem vários terrenos públicos no bairro pereira Jordão
inutilizados, e apenas um deles seria ideal para a construção da uBS.
Do exposto, os vereadores FABRlclo MAzoTTt e RoDARTE DA slLA Dos ANJOS, no uso
de suas atribtrições legais, REQUEREM, com fundamento no art. I42, S 3e, X, clo Regimento
lnterno, seja oficiado à Sua Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe a
este Legislativo, através dos setores competentes da Administração Municipal, com relação a há

possibilidade de construir uma UBs

- Unidade

Básica de Saúde no bairro pereira Jordão.
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Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
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DOS ANJOS
- Vereador (PDT) SI

- Vereador (PODE)
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Anclraclina, SP, 04 de outubro de
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