CÂMARA MUNICIPALDE AFONSO CLÁUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - ES
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CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUD J

OPader Legislativa Afonsm::laudense. através das suhsc::ritares da presente. nas termas
da §4!!. da Art. I!! e Art. 182. da Regimenta Interna (Resaluçãa n11 ODl/2002). após dar i::iênc::ia da presente prapasiçãa em
Sessãa Plenária através da Mesa Oiretara. vem INDICAR aa Exc::elentíssima Prefeita Munic::ipal. Edélio Francisco Guedes. a
nec::essidade urgente de que se prac::eda à c::anvac::açãa de "téc::nic::as de enfermagens" de ac::arda c::am a apravaçãa e a ardem de
c::lassific::açãa e suas respec::tivas c::alac::açães sequenc::iais na "c::anc::ursa púhlic::a". fazenda. assim c::umprir as prec::eitas que
regem a legislação pertinente. através da qual existem ainda 05 (c::inc::a) vagas a serem preenc::hidas. mes~a que alguém venha
desistir. no _que. c::ansequentemente. em muita irá atender a grande demanda na área da saúde li. em espec::ial. fará que. a atual
Gestãa Administrativa esteja prestando relevantes. indispensáveis e essenc::iais serviços aas muníc::ipes lac::ais. atendendo·
assim aas anseias da papulaçãa. pais c::am a c::anvac::açãa desses prafissianais na á:ea da enfermagem. estará danda maiar.
c::eleridade aa prac::essa. atendendo a c::antenta à munic::ipalidade. de uma forma geral.
Fac::e aa exposta é que através desta apelamos pela sensível atenção e aa indispensável ·
apaia da Exc::elerítíssima Prefeita Munic::ipal para c::am a atendimento da presente prapasitura. na que a fazemos em pral das
c::anc::ursadas de ambas as sexas que ansiosamente aguardam serem c::hamadas. para que assim deixem de c::anviyer c:am uma .•.
inc::erteza e passem a alimentar uma expec::tativa que venham se c::anc::retizar efetivamente. razãa pela qual da .eminente
necessidade de que se prac::eda à c::anvac::açãa desses c::ampetentes e assíduas prafissianais.
.
. Assim senda. diante das motivas apresentadas e da real nec::essidade. esperamos que· a .
Senhar Prefeita Munic::ipal. estude a viahili-dade d~ ac::atar e atender a ara indic::ada.
.·
.
. . .
Plenária Mansenhar Paula de Tarsa Rautenstrauc::h
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MÃRCID ROSA SANTOS
Vereador
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ROSERENE PAULINO DA SiLYA
Vereadora
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Ladeira Ute Amélia Gastim Pádua, nº 150 - Bairro São Tarcísio -Afonso Cláudio/
- Cep: 29.600-000
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