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Assunto : Requer informações da Secretaria de Saúde sobre a manutenção do PSF da 
localidade do São José.

Sr. Presidente,
        Srs. Vereadores.

A vereadora que este subscreve, após ouvido o plenário e atendidas as formalidades 
regimentais,  requer  seja  oficiado  ao  Sr.  Prefeito  Municipal,  para  que  através  da 
Secretaria  competente, nos envie as seguintes informações:

1- Quando será efetuada a construção do novo Posto de Saúde da Localidade São José?
2 – Caso não seja construído o novo Posto ainda neste ano, qual data prevista? Existe 
uma programação de reforma do Posto, bem como limpeza do pátio existente naquela 
localidade?
3  –  Caso  positivo,  enviar  a  esta  Casa  de  Leis  os  prazos  estabelecidos  pela 
Administração para a  construção do novo posto de saúde na localidade do São José e a 
devida manutenção no prédio atual.

Os moradores das localidades do São José I, São José II e moradores de Itapema que 
precisam utilizar este Posto de Saúde estão reclamando da situação precária que está 
àquela unidade de saúde.
A falta de conservação no prédio é eminente, estive no local verificando em loco esta 
situação, conversei com moradores que lá estavam e os mesmos solicitam providências 
urgentes.  O posto  está  com excesso  de povo para  atendimento,  dificultando  todo o 
processo; infelizmente ainda não está informatizado, funciona com fichinhas (serviço 
precário) onde o paciente  tem que sair  com requisição e trazer até a prefeitura para 
tentar  marcar  encaminhamento  a  especialistas,  enquanto que muitas  pessoas  doentes 
estão sendo prejudicadas diariamente. 

É o Requerimento.

Câmara de Vereadores de Itapoá, 24 de abril de 2009. 
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