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REQUERIMENTO Nº 068/2015 

“Informações sobre horários de atendimentos dos médicos concursados na Unidade Mista 

de Saúde” 

 

 O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os 

interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo. 

Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à 

qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o 

Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor da Secretaria Municipal de Saúde, informe quais 

são os horários de atendimentos dos médicos concursados que atuam na Unidade Mista de 

Saúde?  

Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas 

Polydoro. 

 

Justificativa 

 

Este é um pedido de munícipes que desejam informações mais claras sobre os horários de 

atendimentos dos médicos concursados, pois corretamente, partem da suposição que os mesmos 

têm um tempo maior para dedicar seus cuidados ao povo da cidade. Logo, muitos solicitam mais 

informações sobre os horários dos referidos médicos. 

Acredito que algumas medidas interessantes poderão propiciar mais informações aos 

nossos munícipes, tais como: colocar o quadro de atendimento (horários) dos médicos em cada 

repartição do hospital, para que todos os pacientes tenham acesso; disponibilizar este quadro ao 

povo através da rádio Santana e, até mesmo, através das redes sociais.   

Ressalto, com este justo pedido dos munícipes, que os atendimentos ampliarão e, com 

isto, a secretaria de saúde alargará a qualidade da sua prestação de serviços. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

 

  Plenário vereador João Caltabiano, 04 de maio de 2015. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 
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