
REQUERIMENTO N° 10/2018

O Vereador  que este  subscreve requer,  na forma regimental,  que o Poder Executivo,

através da Secretaria de Saúde, preste informações acerca de:

1- A atual situação do aparelho de raio-x do Pronto Atendimento;

2- A falta de profissional capacitado para aplicar vacinas no PSF do Pontal;

3- O motivo pelo qual não havia médico fazendo atendimento no PSF do Pontal na data

do dia 28 de fevereiro de 2018.

Justificativa

Tal ato legislativo se justifica em função de:

1-  As  diversas  reclamações  de  usuários  do  Pronto  Atendimento  sobre  o  não

funcionamento do aparelho em função, segundo usuários da saúde, da falta de uma peça

que nunca chega. Foram relatados também os diversos transtornos ocasionados pela falta

deste serviço por parte de munícipes. 

2- Foi constatada falta do referido profissional nesta unidade de saúde há meses, tendo o

morador do bairro Pontal de se deslocar até outra localidade para ter acesso ao serviço.

3-  As diversas reclamações de munícipes que lá foram em busca de atendimento médico e

tiveram a desagradável notícia que não havia médico fazendo atendimento nessa data.

                                                                                                                  Itapoá/SC, 02 de março de 2018.

Thomaz William Palma Sohn

Vereador PSD
[assinado digitalmente]
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