
cÂunnn MUNTcTPAL DE ALAGoTNHAS

INDICAçÃO Ns 048 lL7.

Senhor Presidente,

O Vereador que a esta subscreve na forma que dispõe o Regimento lnterno

desta Casa e depois de ouvido seu Egrégio Plenário solicita a V. Exa. que faça

chegar ao Exmo. Senhor Prefeito do Município, o teor da seguinte lndicação:

Exmo. Senhor Prefeito,

Considerando a necessidade de ouvir a população em relação aos serviços

prestados pelo município no atendimento à saúde.

Considerando os últimos acontecimentos veiculados na mídia local de nossa

cidade contendo denuncias de usuários do sistema municipal de saúde.

Considerando que este seruiço e fundamental e um direito da população de
nossa cidade.

Considerando que a gestão da saúde deve está mais próxima e atenta aos

interesses e reclames dos munícipes.

Considerando que a maternidade, em especial, trata do nascimento de novas
vidas, diretamente.

Considerando que desta proposta possa surgir uma nova estratégia de saúde
municipal na relação com seus usuários nas demais unidades de saúde no
município.

Solicitamos de V. Exa. a implantação de ouvidoria descentralizada no Hospitat
Maternidade Doutor João Carlos Meiretes Paolilo e a realização, permanente,
de pesquisa de satisfação através de formutário de opine.
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Seguem, em anexo, matérias sobre a descentralização da ouvidoria em alguns

municÍpios do Brasil como: A UPA Oceania no município de João Pessoa-PB, em

algumas unidades no município de Maceió-Al. que vão na direção da proposta

aqui apresentada, porém, em unidades diferentes da presente indicação, mas,

com o mesmo objetivo central.

Destarte, pedimos a análise e o acolhimento a nossa solicitação, garantindo um

canal direto e mais próximo dos usuários na unidade de atendimento,
promovendo, assim, uma maior integração entre o poder público e a população,

usuária do serviço.

Sessões, em 03 de maio de 2018.

de Ninha tulâ da Silva

Vereador autor.


