ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0072/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.

O Vereador LUIZ MARIN, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições
legais e regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer, após manifestação do
Egrégio Plenário, envio de Moção Legislativa ao Excelentíssimo Senhor ANTONIO
CERON, Prefeito Municipal de Lages, e a Excelentíssima Senhora ODILA MARIA
WALDRICH, Secretaria de Saúde do Município de Lages, com o seguinte teor:
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador LUIZ MARIN, envia a seguinte:
MOÇÃO LEGISLATIVA:
Considerando que temos muita reclamação na área da saúde por conta das filas e a
morosidade no atendimento. Sendo assim sugerimos à Secretária de saúde que realize
mutirões nos Bairros da cidade, que poderiam acontecer a cada 15 dias, para desafogar
as filas dos postos de Saúde, e dar maior agilidade ao processo de agendamento de
exames, e atendimentos nas áreas mais especificas com profissionais especializados.
Com isso podemos estender o atendimento, com foco direto nos exames mais simples e
básicos o qual diminuiria as filas de espera por exames mais complexos.
Esta Moção tem como foco principal, a diminuição de casos mais simples e com
tratamentos mais rápidos que não necessitam de uma espera e assim minimizar as filas,
fazendo com que os pacientes de casos mais graves tenham atendimento mais rápido e
preciso.
Sala das Sessões, 07 de março de 2019.

Luiz Marin (PP)
Vereador
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SUGERE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZAR MUTIRÃO DE
ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE NOS BAIRROS DA CIDADE DE LAGES/SC.

