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Indicação N°. 35/2022 

ASSUNTO: ações para melhorar o atendimento na área da Saúde. 

Autor: Clóvis Martins 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

O Vereador que esta subscreve, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que, junto a nova Diretora da Saúde, tome providências 

para sanar as mazelas que acomete a saúde no nosso Município, 

providenciando: (1) contratação de mais médicos; (2) controle do 

atendimento por senhas e triagem com análise de risco; (3) instalação 

de circuito de câmeras nas áreas de circulação e demais dependências 

desde que não invada a privacidade no atendimento; (4) informatizar a 

saúde, inserindo no meio digital os dados referentes às atividades que 

são desempenhadas pelas diferentes equipes; (5) segregar funções 

conforme as atribuições de cada cargo, determinando as atribuições e 

responsabilidade de cada servidor; (6) distribuir os servidores de modo 

que a ausência de um, ainda que durante intrajornada, o serviço não 

seja paralisado; (7) não concessão de ponto facultativo para os 

servidores da área da saúde, incluindo a farmácia popular, ou implantar 

um sistema de revezamento nos pontos facultativos para que a 

população não fique sem atendimento em feriados prolongados. 

)UÇTTÇTCATTVA! 

Senhor Prefeito, como é de Vosso conhecimento, há muitas 

reclamações quanto a prestação do serviço de saúde e acontecimentos 

emblemáticos decorreram nos últimos meses. Há falta de alguns 



Atenciosamente, 

Mrtins 
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remédios na farmácia municipal decorrente de falta de planejamento na 

aquisição dessas medicações; há problemas no atendimento dos 

pacientes decorrente da insuficiência de médicos nos quadros de 

servidores; chegou a meu conhecimento também que houve extravio de 

prontuário e resultados de exames de pacientes da UBS; há preterição 

no atendimento aos pacientes; paralização de serviço em razão de 

servidor estar em intrajornada; servidores desmotivados e sem 

direcionamento adequado. 

Diante disso e tendo a certeza que Nosso Prefeito se 

sensibilizará, mais uma vez, e atenderá essa indicação, antecipo meus 

agradecimentos. 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 20 de junho de 2022. 


