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Objeto: Pedido de providência.
Sec ria

Os vereadores, José Maria Guimarães, Márcio de Souza, João Francisco Moreira e

Helder Sabino Vidigal, amparado pelo Inciso II Art. 136 e 149 e seguintes do

Regimento Intemo da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Bernardes - MG

e de acordo com o Inciso XIX do Art. 66 da Lei Orgânica dcste Município, REeUER

ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a

contratação de médico especialista em Ginecologia e Psiquiatria.

Fundamentação - Justifi cativa-Motivo:

Venho por meio deste, solicitar a realização do rcquerimento acima pleiteado, haja vista

que a População de Presidente Bernardes - MG, vem pleiteando junto aos vereadores que

este subscrevem atendimento médico de qualidade, principalmente quanto às áreas

mencionadas alhures.

Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize os pleitos ora realizados, com

sentido de melhorar a qualidade de vida da s66nnid3d6. Diante do exposto, solicitamos

aos nobres pares aprovação do requerido.

Atenciosamente

Presidente Bemardes - MG, 25 de ounrbro de 2021.
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Hel bino Vidigal J aria Guimarães

Jo cisco Moreira
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Márcio de Souza "
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Presidente Bemardes-MG, 08 de novembro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador Santiago Soares Femandes

Presidente da Câmara Municipal de Presidente Bemardes-Mc

PRESIDENTE BERNARDES-MG

Senhor Presidente,

Venho encaminhar a essa Casa, por intermédio da Presidência desse Poder
Legislativo, resposta ao Requerimento de no. M112O21, de autoria do vereador José
Maria Guimaráes e outros, que solicita do Executivo à contrataçáo de médico nas
especialidades de Ginecologista e Psiquiatra.

Em relaçáo ao médico especialista em Ginecologiâ, o Executivo está em fasê
final do processo de contratação de tal profissional, de modo que em breve nossa
populaçáo já poderá contar com o atendimento de tal profissional. Todavia, em relação
ao médico especialista em Psiquiatria, o Departamento Municipal de Saúde está tendo
dificuldades em encontrar um proÍissional que queira vir para a cidade de Presidente
Bemardes-MG.

ApesaÍ das dificuldades, o Departamento Municipal de Saúde não está medindo
esforços na busca de tal profissional. Porém, mesmo com as dificuldades encontradas
na contrataÉo de tal profissional, o mais importantê é que nossa população nâo está
sendo desassistida em tal especialidade médica no nosso Município, vez que os
atendimentos são realizados através do SIMSaúde e do CAPSna cidade de Ubá-MG.

Atenciosamente,

NffiüOlívio Qu I Neto

Prefeito Municipal
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