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REQUERIMENTO Nº 094/2015
“Atendimento Agendado de Equipe Médica nos encontros da 3ª Idade”

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
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe a seguinte questão: qual a
possibilidade de providenciar Atendimento Agendado de Equipe Médica nos encontros da 3ª
Idade?
Que deste se dê conhecimento ao Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor da
Secretaria de Saúde do Município, a Primeira Dama, Senhora Maria Beatriz Vieira de Siqueira
Polydoro e aos freqüentadores dos encontros da 3ª Idade.

Justificativa

Esta é uma idéia que vai de encontro aos cuidados que qualquer cidade precisa ter com a 3ª
Idade, pois zelar pela qualidade de vida de nossas pessoas mais experientes significa, acima de
tudo, valorizar a vida daqueles que continuam contribuindo para o progresso de nossa gente.
Como a reunião da 3ª Idade acontece uma vez por mês, acredito ser de grande importância
tal iniciativa, cabendo aos responsáveis um agendamento, pelo menos bimestralmente da referida
equipe médica, uma vez que a sua viabilidade é plenamente plausível.
O médico acompanhado de pelo menos uma enfermeira e um atendente poderá conversar e
orientar as pessoas, principalmente sobre saúde preventiva, a enfermeira poderá verificar a
pressão e o atendente marcar eventuais consultas.
Além de um encontro festivo, o poder público poderá prestar este importante serviço para
as pessoas da nossa melhor idade.
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Pelas razões elencadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de agosto de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

