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REQUERIMENTO Nº 137/2020

REQUER
INFORMAÇÕES
DO
PODER
EXECUTIVO
REFERENTES AO ATENDIMENTO DO PSF SAÚDE DA
FAMÍLIA NA ZONA RURAL

Fomos procurados por moradores do Bairro Cervinho, que nos
relatou que referido bairro contava com o Ônibus Rural Saúde da Família e que após a
desativação do Ônibus por Problemas de Velhice os moradores usufluiam de um Posto de
Saúde em um local alugado pelo Município, que amparava médico e equipe para o
atendimento .
Com início da Pandemia, o bairro supramencionado ficou privado
dessa assistência médica e foi transferido o atendimento para a Unidade de Saude a Vila
Cláudia, o que está acarretando um grande transtorno aos usuários, até por falta de
locomoção.
Os munícipes reivindicam que o atendimento do Médico do PSF
na zona rural seja feito pelo menos uma vez por semana, para que seja suprida a demanda do
referido bairro, que conta com toda estrutura necessária.
Ante o exposto, Requeremos à Mesa, ouvido o Plenário e
atendidas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor José
Aparecido Fernandes, solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após
consulta à Secretaria Municipal da Saúde, as seguintes informações:
a) Existe a possibilidade do médico do PSF atender a Zona Rural
pelo menos uma vez por semana?
b) Caso haja possibilidade, qual é a previsão para o início do
atendimento?
c) Se negativo, justificar.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de agosto de 2020.
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