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INDICAÇÃO 027/2022 

De 28/03/2022 

 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que sejam agendados, no Posto de Saúde Centro, CSIII 

“PAULA FERRACINI TOZO”, pacientes com intervalos de 

consultas de acordo com o número de consultas por es-

pecialidades. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Muitas reclamações de usuários dos serviços de 

atendimento Médico do Posto de Saúde do Centro quanto ao 

agendamento de consultas; 

 

As consultas medicas de cada especialidade ou seja 

(Cardiologista, Clinico Geral, Ginecologista e Pediatra), 

estão sendo marcadas todas no mesmo horário. 

 

Devido a esta situação, vem ocorrendo uma aglomeração 

na recepção do Posto de Saúde; 

 

Mesmo tendo diminuído os casos de Covid, ainda temos 

que evitar as aglomerações, mesmo porque existem outras 

doenças infecto contagiosas que necessitam de certos 

cuidados; 

 

A necessidade de se manter um certo distanciamento 

e também e de se evitar aglomerações como também um melhor 

conforto para quem procura pelos atendimentos nos Postos 

de Saúde do Município; 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

 

 

Diante de todo o exposto, MILTON CERQUEIRA 

LEITE-TATU, vereador, investido em suas atribuições 

conferidas por Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de 

com a máxima brevidade do possível, de se providenciar 

o mais breve possível, para que sejam agendados pacientes 

com intervalos de consultas de acordo com o número de 

consultas por especialidades.  

 

Tal medida visa evitar aglomerações desnecessárias 

e riscos à saúde tanto dos pacientes bem como dos 

funcionários que ali trabalham. Ainda muito facilitara 

o atendimento no balcão bem como também na hora da 

triagem. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 28 de 

Março de 2022. 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU   

    VEREADOR  


