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SANTA MERCEDES 14 DE JUNHO 2017               
 
 
INDICAÇÃO nº 046/2017
 
 

INDICAMOS na forma regimental, que seja oficializado ao 

Senhor Prefeito Municipal, sugerindo o quanto segue :

 

 

 Que o senhor Prefeito Municipal, juntamente com os setores 

competentes solucionem o grave 

BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ

mudado o horário , mas

que seja impl antado o sistema de agendamento de vagas para a 

semana e que se agilize a contratação de mais médic os para 

assim podermos atender a população Mercedence com m aior 

respeito e dignidade que merecem.

 

VEREADOR

 
João Batista Lazarini

   1º secretario                            
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SANTA MERCEDES 14 DE JUNHO 2017               

046/2017  

Senhora Presidenta,  
 
 

na forma regimental, que seja oficializado ao 

Senhor Prefeito Municipal, sugerindo o quanto segue :

Que o senhor Prefeito Municipal, juntamente com os setores 

competentes solucionem o grave problema das filas na UNIDADE 

JOSÉ VALQUIRO PINHEIRO , haja vista que foi 

, mas  mesmo assim as filas continuam, sugerimos 

antado o sistema de agendamento de vagas para a 

semana e que se agilize a contratação de mais médic os para 

assim podermos atender a população Mercedence com m aior 

respeito e dignidade que merecem.  

SALA DE SESSÕES 

VEREADOR “JOÃO DE ALMEIDA SILVA”  

 

Mesa Diretora 

 

 

Rosangela Viera da Cunha 

   Presidente 
 

João Batista Lazarini                   Ângela Paula Batistão

                           2ª Secretária
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na forma regimental, que seja oficializado ao 

Senhor Prefeito Municipal, sugerindo o quanto segue :  

Que o senhor Prefeito Municipal, juntamente com os setores 

problema das filas na UNIDADE 

, haja vista que foi 

mesmo assim as filas continuam, sugerimos 

antado o sistema de agendamento de vagas para a 

semana e que se agilize a contratação de mais médic os para 

assim podermos atender a população Mercedence com m aior 

 

Ângela Paula Batistão  

2ª Secretária  


