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 AUTOR: VER. RICARDO BOLZAN
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 ENVIADO POR:                            
 RESPONDIDO:_____________________________________________

SENHOR PRESIDENTE:
 

O Vereador que este subscreve requer que depois de ouvido o douto Plenário e, se aprovado,
esta Casa solicite ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e a Secretaria competente:

             REFORMA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE GLÓRIA.
 
 

JUSTIFICATIVA:
 

No dia 26 de julho de 2021 este Vereador realizou visita no Posto de Saúde do Glória, onde
conversando com alguns profissionais de saúde, que executam seus serviços profissionais naquele local,
pode  se  notar  alguma  insatisfação  referente  as  condições  de  trabalho,  haja  vista  a  necessidade  de
melhorias de infraestrutura necessárias, em especial a abertura de uma saída externa na sala de vacinação
e cobertura externa ao acesso a essa nova saída. Naquele momento, através do Processo Administrativo nº
16457/2021 obtivemos a seguinte resposta:  “Em atenção ao referido pedido, em conformidade com as
informações prestadas pela Secretaria de Saúde, venho informar que, em visita com o Prefeito em um dia
de vacinação, vimos a necessidade de melhorias naquela estrutura que há anos não é feita, já estamos
realizando estudos de melhorias na mesma”. 

Dentro de um processo fiscalizador deste Vereador retornamos no dia 11 de Abril de 2022,
onde visualizamos e identificamos que nenhum encaminhamento foi feito por parte do Poder Executivo
para sanar os problemas estruturais do Posto de Saúde, tornando-o em um espaço salubre tanto para os
profissionais de saúde quanto para os moradores e pacientes do Posto de Saúde do Glória. 

Dessa forma, este Vereador preocupado em dar condições de trabalho a esses profissionais, e
um melhor atendimento aos moradores e pacientes do Posto de Saúde do Glória, reencaminha o presente
Pedido de Indicação para apreciação dos Nobres Vereadores. 

Sala de Sessão 19 de abril de 2022.
 

Vereador Ricardo Bolzan
Bancada do PDT
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