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RIMENTO N° 051/2017.

U  REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A

PROTOCOLO APARELHOS CELULARES COM CHIP PARA
Fm OO /O 6 lQ.OS^ ' TODOS OS POSTOS DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DO

~  i MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E DA OUTRAS

^ PROVIDENCIAS.
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REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma regimental e

constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

instalação de telefones fixos em todos os postos de saúde do município de

Barra de Santa Rosa e a compra de um aparelho celular com chip para ficar a

disposição do motorista da ambulância e da outras providencias.

JUSTIFICATIVA

Como sabemos atualmente nos postos de saúde não tem telefone fixo e

quando um paciente precisa de atendimento precisam ligar para os orelhões

que ficam em frente aos postos de saúde, mais infelizmente às vezes as

pessoas ligam e esses orelhões encontram-se ocupados o que atrapalha e

atrasa o atendimento do paciente. Por esse motivo solicitamos a instalação de

telefones - celulares com chip (fixos) em todos os postos de saúde e nas

ambulâncias do município de Barra de Santa Rosa, ficando a disposição do

motorista de plantão, para facilitar a comunicação com a equipe do posto de

saúde, visando agilizar o atendimento aos pacientes.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para

resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

necessidade desses cidadãos de terem acesso a um atendimento de saúde

digno e de qualidade.
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Diante disso, à aquisição de telefones - celulares com chip (fixos) em

todos os postos de saúde e ambulâncias do município de Barra de Santa Rosa

será de extrema importância para agilizar o atendimento aos pacientes. Justo

que essa medida contribuirá para o melhoramento do atendimento e

conseqüentemente satisfação de todos os habitantes do nosso município.

Saia das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 30 de Agosto de 2017.

J^é Elmir de Sousa

Vereador Proponente
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