CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
RODRIGO DOS SANTOS JABUR, Vereador abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
CONSIDERANDO

que

o

Poder

Executivo

tem

como obrigação a busca pela melhoria na qualidade de vida da
população, e que, para tanto, poderia ser reduzido o tempo de
espera

dos

pacientes

que

procuram

atendimento

no

Hospital

Municipal e nos Postos de Saúde do município de Porecatu;
CONSIDERANDO
determinados

momentos

que

causam

a

falta

diversos

médicos

em

transtornos

e

reclamações por parte da população;
CONSIDERANDO

ser dever do Poder Executivo

encontrar meios que minimizem todo e qualquer tipo de problema
no atendimento aos munícipes porecatuenses que necessitam de
atendimento médico;
CONSIDERANDO

ser

importante

que

a

população tenha informação sobre qual o profissional da área
médica está prestando serviço no Hospital e nos Postos de
Saúde do Município;
CONSIDERANDO que a simples instalação de
placa informativa que contenha o nome do médico e o horário
detalhado de atendimento, inclusive com o horário de refeição
e qualquer outro período de descanso, certamente, minimizaria
as cobranças da população em relação ao tempo de espera nos
atendimentos em Postos de Saúde e no Hospital Municipal;

Rua Barão do Rio Branco, 344 – Caixa Postal 87 - CEP: 86160-000 – Porecatu/Paraná - (043) 3623.1309

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
CONSIDERANDO

por

fim

que

a

exposição

detalhada dos períodos de refeição ou descanso dos médicos
proporcionará um melhor fluxo de pessoas atendidas, diminuindo
o tempo de espera nas filas;
Apresenta

à

judiciosa

apreciação

da

Colenda Câmara de Vereadores, a seguinte
INDICAÇÃO Nº
SUGERE

ao

/2013

Senhor

Prefeito

que

estude

a

possibilidade de afixar placa informativa nos Postos de Saúde
e no Hospital Municipal de Porecatu, contendo o nome do médico
que estiver em atendimento, bem como o horário de trabalho
destes, inclusive com informação do período de refeição e
descanso, a fim de minimizar o tempo de espera em filas e
melhorar o fluxo de pessoas atendidas neste s locais.
Certo

do

acatamento

da

presente

pelos

nobres edis, apresenta aos pares suas homenagens.
Sala das Sessões, 25 de março 2013.

RODRIGO DOS SANTOS JABUR
VEREADOR

apoiamento:
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