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REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações o
envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que seja esclarecido'o
que segue:

Quais as providências que estão sendo tomadas em relação aos ambientes de espera para consultas
na UBS Central? Estão buscando a instalação de ares-condicionados para estes locais ou outros
métodos que beneficie a circulação de ar?
Sobre a alteração do ESF Centro para outro prédio, está sendo avaliada esta possibilidade? Vale
ressaltar, que esta situação já foi abordada em Indicação de if 1142/2019, de autoria deste
Vereador. Se sim, há algum prazo para que se realize esta mudança?

Justificativa

A Unidade Básica de Saúde Central, é um espaço que em diversos momentos recebe grande
volume de pessoas que se aglomeram pelos espaços destinados á espera de suas consultas ou
procedimentos, e nestes espaços falta condicionadores de ar, ou ainda ventiladores, a fim de que
haja circulação de vento. Isto prejudica muito as pessoas que por vezes aguardam nestes locais,
causa sensação de desconforto em diversas oportunidades. É do conhecimento da comunidade que
na totalidade do prédio funcionam a UBS Central e ainda o ESF Central e neste sentido, já foi
sugerido à Secretaria Municipal de Saúde, a mudança do ESF para outro prédio, pois isso faria com
que as especialidades da UBS pudessem ser distribuídas nas demais salas, abrindo mais espaço
para circulação de ar e de pessoas no prédio, e diminuindo a concentração das pessoas em espaços
reduzidos.

Desta forma, solicito respostas para as indagações colocadas a fim de posicionarmos a sociedade
sobre as ações nestes espaços.
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