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Senhor Presidente: 

O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos          

regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa 

encaminhe ao Senhor Chefe do Poder Executivo e Órgão competente          

que estude a possibilidade de transformar o Posto de Saúde Central Dr. Flávio             

Silveira em atendimento 12h ou 24h prestando atendimento com horário          

estendido em especialidades como pediatria, geriatria e clínico geral. 

Também, que se analise a possibilidade de expansão dos serviços          

prestados com a inclusão de: 

● Coleta de exames simples (hemograma, creatinina, sódio,       

potássio, glicemia, etc); 

● Sala de medicação; 

● Central de curativos para atender a demanda do município com          

funcionamento aos finais de semana. Com profissionais       

especializados na área. 

 

Justificativa: 

A presente solicitação, vem com o intuito de atender a grande demanda            
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de hoje e de anos na saúde pública do Município. 

Com a grande demanda por marcação de consulta de hoje e realização            

de exames podemos, através desse pedido, trazer uma resolução que acreditamos           

estar ao alcance do município. O atendimento pós horário comercial atende boa            

parte da população e amplia as possibilidades de consultas.  

A Central de Curativos é uma necessidade por ter profissionais          

especializados. Até onde temos conhecimento não se tem em nosso Município tal            

central. Com o funcionamento desta central a população terá uma referência para tal             

atendimento, pois muitos necessitam de tal acompanhamento em tratamentos pós          

cirúrgicos ou traumas. 

Por fim, a expansão com horário, especialidades e serviços atenderia          

melhor a demanda e desafogaria o sistema de saúde municipal. 

Desde já agradeço! 

Sala das Sessões em, 31 de Agosto de 2020. 

 

____________________ 

Lucas Azevedo 
Vereador do MDB 
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