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"POTIM —TERRA DO ARTESANATO" 

INDICAÇÃO N° 01!2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade 
a adoção de providéncias com a maior brevidade 
possível, visando a contratação emergencial de 
04 (quatro) Técnicos de Enfermagem para suprir a 
alta demanda de atendimentos na Unidade Básica 

de Saúde do município. 

AUTOR: Vereador Willian dos Santos Amaral 

A Unidade Básica de Saúde do nosso Município vem presenciando nos 
últimos meses um aumento considerável no número de atendimentos, sendo que 
grande parte destes são de pacientes que procuram tratamento para a dengue, 
considerando que estamos na estação das fortes chuvas, época em que o mosquito 
REDES AEGYPTI se prolifera com facilidade quando encontra local propício. 

Como representante da população Potinense na Câmara de Vereadores, 
diariamente chegam ao meu conhecimento reclamações dos pacientes com relação 
ao atendimento oferecido pela UBS. Um dos percalços que os pacientes de nosso 
município vêm enfrentando é com relação ao número insuficiente de Técnicos de 
Enfermagem, situação que contribui com a demora no atendimento dos pacientes 
que aguardam para receber a medicação, sorologia, aferição da pressão arterial, 
entre outros procedimentos médicos importantes ali oferecidos. 

A demanda vem dia após dia aumentando, considerando o surgimento 
acentuado de novos casos de dengue e a extensão no atendimento com plantão 
médico de 24 horas, anunciado pelo Poder Executivo nos principais canais de 
comunicação e mídias sociais. Todavia, não vem sendo contratados novos 
Técnicos de Enfermagem, provocando um sobrecarga imensa de trabalho para os 
profissionais que atualmente prestam serviços na Unidade, e uma superlotação de 
pacientes que aguardam pela sua vez de ser atendido. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que determine 
ao setor competente da municipalidade, com a maior brevidade possível, a adoção 
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das providências pertinentes, visando a contratação emergencial de pelo menos 
mais 04 (Quatro) Técnicos de Enfermagem para suprira alta demanda de 
atendimentos na Unidade Básica de Saúde de Potim. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 06 de Janeiro de 2020 

WILLIÃND~S SANTOS AMARAL 
Vereador — PV 
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