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A MESA DIREToRA DA cÂM,IR,q DE vEREADoRES DE PRESIDENTE

BERNARDES -MG ..EOt..lERiIlEi\.lTO ApFt(i\,AL,,.-l
EIV PLENARIO POR

REQUERT\TENTO N" 0l 8/202 I
ú

Secr á
Objeto: Pedido de proüdência motoristas plantonistas do HMSA.

Os vcrsadorcs l}lárcio de Souza e Helder Sahino Mdigal, anparados pelo

Inciso II fut. 136 e 149 e seguíÍes do Regirrrnto Intemo da Cârnara Muicipal de

Ver,eadorcs dc Prcsidcntc Bçmardcs - MG e de acordo com o Inciso XD( do Art. 66 da Lei

Orgânica dcstc Munic{oio, REQIER ao cheÍb do Poder Exccrúivo Mrmicipal, ah'arés da

Coordenadora do Hospital Sarúo Artônio, Sra. Débora Moura Vidiga, a criação de sala de

espera pala os rmtoristas phnonistas do Hospiral Mrnricipal Santo Antônio.

AtualÍrrnte os rrroÍoristas não possuem um local próprio para eventrtaknente

esperarem até que seja soticitado seus serviços, sendo certo que em fice à pandemia mundial

da COWD- 1 9 é necessárkr local próprio e isolado para que os servidores liquem

aguardando até que seja solicitado everúralnrente seus serviços, devendo ser fomecida unu

sala de espera pelo Hospital aos motoristas.

Outra altemativa a ser considerada pela diretoú administrativa do hospital seria

a volta do sistema úüizado pelas administrzções anteriores, ou seja, sisterra de sobreaüso, no

qual os servidores agtr,ardam a solicitação de servbo em sua própú residência.

Fundanrentação - Justifi caüva-Motil,o:

Veúo por meio deste, soiicitar a realinção da melhoria acirn, haja vista que os

servidores, vêm soÊendo grandes transtomos e riscos com âlta de ur local adequado de espera,

una vez que hospital é nornnhrcnte urn lugar de risco de fansmissão de doenças ern geral,

principahrcnte ern ãce à pandemia mmdial da covid- 19.

Assiq pedirrns ao Poder Executivo Mrrricipal que viabilire o encaminhanrento de ta1

solicitação, com sentido de rclhorar a qualidade de vida da connrnidade. Diante do exposlo,

solicitarrns aos nobrcs pares aproração do requerido.
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Presidente Bemardes - MG, 28 de abril de 202 Í.
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HOSPITAL MUNICIPAI

slHiomtôHroMUNICIPIO DE PRESIDENÍE BERNARDES MG CEP:36475-00

HosPrrAL MUNtctPAL saNTo aNTôNto
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Of ício ne. 16 / HMS A/ 202L2OZ|

Presidente Bernardes, 10 de maio de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor

Santiago Soares Fernandes

Presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Bernardes-MG

Ref. Respostâ ao Requerimento n'. LBlzOZt.

Senhor Presidente,

Com meus cumprimentos, venho encaminhar por intermédio de Vossa Excelência,

resposta ao requerimento de n".Ol8/2027, de autoria dos vereadores Marcio de Souzã e Elder

Sabino Vidigâ1.

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,

Coordenodora do Hospitol Municipol Sonto Antônio
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Presidente Bernardes-MG.
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No requerimento apresentado os nobres vereadores aludiram sobre a possibilidade de

se criar um espaço (sala) no Hospital Municipal onde os motoristas plantonistas possam

permanecer durante sua jornada de trabalho.

O Hospital Municipal Santo Antônio - HMSA reconhece a demanda por ora

apresentada, porém, no momento, a estruturâ física da instituição não comporta tal

possibilidade para se criar uma sala aos motoristas. Na verdade, no momento, a prioridade

seria a construção e ampliação da Sala de Estabilização e reforma da unidade de alimentação e

nutrição conforme solicitado pela Vigilância Sanitária Estadual.

Entretanto, existem outros espaços no hospital municipal que pode servir de uso aos

motoristas, até que seja possível a disponibilidade desta "sala", tais como as dependências da

recepção, vestiários, jardim e o próprio refeitório.

Em relação à implantação do sistêma de sobreaviso aos motoristas do hospital, diante

das experiências negativas vivenciadas pela direção da instituição em anos anteriores, não é

possível a possibilidade desse sistema, em razão dos vários entraves administrativos, inclusive

com sérios prejuízos ao transporte de pacientes em saúde.

Diante do exposto, esta instituição se compromete a prosseguir atenta aos anseios de

seus colaboradores no intuito de que eles possam exercer suas atividades com dignidade.

Atenciosamente,

ãi f

2

Coordenodoro do Hospitol Municipol Sonto Antônio


