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PROPOSIÇÃO 040/2021 

 

Proposição escrita, apresentada pelo Vereador JORGE LEANDRO 

CALDAS/PT, na Sessão do dia 04 de maio de 2021. 

 

                    Texto: Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, na forma Regimental, 

para que se oficie ao Executivo Municipal a seguinte: 

 

Pedido de Providências  

 

Que sejam realizadas reforma nos banheiros, aberturas e acessibilidade no Posto 

de Saúde (ESF Centro) e principalmente revisão na rede elétrica e hidráulica. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Estive em visita a Unidade de Saúde do Centro para apresentar a Emenda 

Parlamentar do Deputado Federal Henrique Fontana/PT e deparei com as condições 

internas do posto precisando urgente de uma reforma. Banheiros sem azulejos, 

janelas emperradas, portas internas com cupim, porta central precisando reparos. A 

energia elétrica cai o disjuntor caso se utilize simultaneamente aparelhos elétricos. 

Os canos estão enferrujados pelo fato de ser de ferros antigos de muitos anos. A 

CORSAN realizou uma ligação alternativa (provisória) para não ficar sem acesso a 

água. Um ar condicionado doado por esta Casa no ano passado se encontra num 

canto na área externa pegando sol e chuva, até hoje não instalado. Não existe 

acesso para cadeirantes na unidade. A informação que recebi que no ano passado 

foi pintado o posto, mas os problemas estes relatados não foram realizados. Por 

esse motivo peço a todos os vereadores e vereadoras o apoio para aprovação deste 

pedido para uma melhor condição de trabalho para os profissionais de saúde e todos 

os munícipes que utilizam desta unidade básica de saúde. 

 
 
 
JORGE LEANDRO CALDAS (PT) 
VEREADOR 
 
Situação: (   )  Aprovado   (    ) Rejeitado 

Registrado em Ata Nº.      /2021.  

Transmitido pelo Ofício Nº.      /2021. 
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