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Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: lnformaçäo sobre a possibilidade de Construçä o de Unidade
l,f{úr;È,6ù\,
de Saúde (UBS) no bairro Pereira Jordäo.
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JUST¡FICATIVA
Senhor prefeito, conforme discutido em reunião na data de 04 de
outubro, onde nesta houve o comprometimento por parte da atual administraçäo
sobre a construçäo

de uma UBS,

para o atendimento dos moradores do bairro

Pereira Jordão., uma vez que a falta deste serviço gera grandes dificuldades
para as municipes que necessitam de atendimento médico.

O bairro acima citado necessita urgentemente de uma Unidade
Básica de Saúde

-

UBS, para melhoria do atendimento na região e, também,

para maior comodidade, vez que as famílias se obrigam a deslocar-se para
outras unidades, quando necessitam de atendimento médico por vezes com o
auxílio de vizinhos ou através de transporte público.

Com isso se faz necessária à instalaçäo de um Posto de Saúde,
para atender as demandas da população local, evitando assim o desconforto,
principalmente com o deslocamento de doentes até outras UBS

.

Do exposto, o VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, no

uso de suas atribuiçöes legais, vem REQUERER, na forma do Regimento
lnterno, seja oficiado ao o Senhor Prefeito Municipal para que este informe a

esta Casa de Leis, da possibilidade de providencias urgente sobre a
Possibilidade de lnstalação de uma Unidade Básica de Sa(tde (UBS), no
Bairro Pereira Jordão.
Sala das SessÕes
Ver. ManoelTeixeira de Freitas
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