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VEREADOR JAN1O MIGUEL

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais,
solicita a Mesa, para que seja enderecado expedience ao Exmo, Senhor Alan
Aquino Guedes - Prefeito Municipal, ao Sr. Wellingon Henrique Rocha de Lima Secretario Municipal de Governo e Gestao Estrategia ao Sr. Romualdo Diniz
Salgado Junior - Secretario Municipal de Servigos Urbanos, ao Sr. Luis Gustavo
Casarin — Secretaria municipal de Obras Publicas para que dentro das prerrogativas
de seus elevados cargos realizem, dentro do possivel, a seguinte medida: a urgente
realizacao do servico de recuperacao a limpeza dos bueiros localizados no
cruzamento das Ruas Hayel Bon Faker corn a Rua Geni Ferreira, no Bairro BNH
3° Plano, neste Municipio.
Justificativa
Corn o intuito de evitar acidentes corn pedestres ao atravessarem as rugs
citadas, no bairro BNH 3° Plano, o Vereador Janio Miguel, reitera o pedido, par
meio de proposigao parlamentar, a Secretaria de Servicos Urbanos do municipio a
urgente limpeza e realizagao de recuperacao asfaltica dos bueiros localizados no
referido bairro, que constantemente e alvo de acidentes corn pedestres ao
atravessarem o cruzamento. Moradores procuraram este Vereador e relataram que
corn o alto movimento de pedestres, principalmente idosos, que estao tendo
dificuldades para atravessarem o cruzamento, pois as bueiros encontram-se perto
das faixas de pedestres e estao calla vez mais profundos, deixando um buraco entre
a calgada e a rua, inclusive, os proprios moradores estao sinalizando os bueiros
(corn pneus enrolados em fita zebrada), para que os acidentes diminuam.
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Entendemos tratar-se de um servigo benefico e necessario populagao,
tendo em vista que se retirando o lixo existente nos bueiros e os recuperando,
evitara, alem dos acidentes, a proliferacao da dengue, pois os bueiros acumulam
agua parada, assim como o acumulo de materiais como sacos e garrafas plasticas,
infelizmente atirados nestes locais por uma parcela desavisada da populacao.

a

0 sugerido serviCo, alem de contemplar o pedido dos moradores dos
bairros, poderia ser ainda mais benefico comunidade local, ja que certamente ira
trazer mais seguranca na travessia no cruzamento e evitar eventuais doencas, assim
como a poluicao do nosso municipio.
Diante do exposto, em razao das atribuicoes Besse parlamentar de
assessoramento do Fader Executivo Municipal, atento aos anseios da populacao e
as problematicas de nosso municipio, solicita a presente indicacao para que devidas
providencias sejam tomadas o mais breve possivel.

PLENARIO "WEIMAR TORRES", 08 de agosto de 2022.
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Vereador Janio Miguel

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais,
solicita a Mesa, para que seja endereCado expedients ao Exmo. Senhor Alan
Aquino Guedes - Prefeito Municipal, ao Sr. Waldno Pereira de Lucena Junior —
Secretario Municipal de Saude, para que dentro das prerrogativas de seus elevados
cargos realizem, dentro do possivel, a seguinte medida: promover a contratacao
em carater de URGENCIA, de medicos especializados em NEUROPEDIATRA,
PSIQUTATRA E ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL, para atendimento na PAI
(Policlinica de Atendimento Infantil), visto que, nao ha profissionais nesta area e
houve aumento significativo na procura fiesta especialidade, devido ao longo tempo
sem esses profissionais.
Justificativa
Municipes procuraram este vereador e solicitaram atencao especial para a
PAI (Policlinica de Atendimento Infantil) em relacao a saude psicologica infantil da
populacao. Relataram a falta de medicos nas especialidades de
NEUROPEDIATRIA, PSIQUTATRA E ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL, visto que,
a avaliacao destes profissionais sao muito importances para o correto diagnostico e
tratamento das doencas abordadas pela especialidade, bem Como, autismo,
sindrome de down, depressao, fobias, transtornos de ansiedade, medos, entre
outros. Em casos mais graves e especificos: alto grau de violencia e suicidio.
Sabemos que e uma especialidade extremamente necessaria, fertil em medidas
simples para trazer uma villa saudavel mental.
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A psiquiatria e um campo medico preocupado corn o diagnostico, tratamento
e prevencao das condicoes de saude mental. 0 psiquiatra e um especialista da
medicina que trabalha corn diagnostico, tratamento, prevencao e reabilitacao dos
mais variados disturbios mentais, sejam eles de origem organica ou funcional. Ao
detectar, prevenir e tratar em tempo habil essas doencas, havera melhoria na saude
publica do Municipio. Tal medida se faz necessaria tendo em vista as inumeras
reclamacoes pela falta de atendimento na rede municipal de saude, deste
profissional. Assim, medida de avanco na humanizacao do atendimento, bem como,
no trato corn as fragilidades do ser humano que por obvio nao queriam adentrar as
portas Besse sistema. Portanto, citado servico e de extrema necessidade e urgencia.
Diante do exposto, em razao das atribuicoes Besse parlamentar de
assessoramento do Poder Executivo Municipal, atento aos anseios da populacao e
as problematicas de nosso municipio, solicita a presente indicacao para que devidas
providencias sejam tomadas o mais breve possivel.

PLENARIO "WEIMAR TORRES", 08 de agosto de 2022.
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