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REQUERIMENTO Nº 163/2020
Proposição Eletrônica nº 8076

Considerando as constantes queixas recebidas dos usuários do
sistema de saúde municipal, especialmente com relação a falta de especialistas médicos, nas
Unidades Basicas de Saude, entre eles psiquiatra, reumatologista, dermatologista.
Considerando a importância do assunto, onde o SUS está
relacionado ao fato de que através desse sistema, em tese, todos tem direito a saúde.O sistema
único de saúde é publico e atende todos as pessoas que estejam no Brasil , residentes ou não,
brasileiros ou não.
Considerando que no sistema público de saúde, esperar é quase
parte do protocolo. Na prática, significa que o SUS realiza bem menos consultas do que poderia,
infelizmente, a demanda é maior do que a oferta.
Ante o exposto, Requeiro 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 ao
departamento competente, as seguintes informações:
a) Encaminhar a esta Casa de Leis uma relação de Medicos
especialistas servidores municipais, e locais de atuação de cada um,
especificando dias e horarios.
b) Especificamente no caso de Psiquiatra, qual o motivo de não
termos número suficiente para atendimento da população?
c) O que a atual administração fez, esta fazendo e fará para
solucionar este problema, da falta de médicos especialistas?
SALA DAS SESSÕES, em 10 de setembro de 2020.

VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSL
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REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
QUANTO A CONTRATAÇÃO DE MEDICOS
ESPECIALISTAS.
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
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