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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre políticas adotadas pela Secretaria 

de Saúde. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que munícipes demandam frequentemente sobre a 

demora em obter o resultado dos exames realizados nas UPA’s do Município, por exemplo, 

exame de sangue e de urina; 

 

Considerando que munícipes relatam a situação enfrentada nas 

UBS,s , para realização de consultas com especialistas que antes atendiam na policlínica. Um 

dos principais motivos é a falta de estrutura para atender um número grande de munícipes 

atrasando todo o atendimento do local, como acompanhamos na UBS Mais Independência 

onde idosos que estavam para passar em consulta às 14hs e tiveram de esperar cerca de 3 

horas para ser atendidos e munícipes que aguardam para passar com Endocrinologista desde 

Janeiro/2018 em fila de espera sem previsão para chamamento devido a grande procura e com 

atendimento do médico apenas 1 vez por semana em meio período; 

 

              Considerando que é nítida a falta de conservação dos veículos de 

ambulância que operam no munícipio para os casos de urgência e emergência. 

 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- Qual a empresa responsável e onde são realizados os 

exames coletados nas UPA’s do munícipio? Solicita-se o envio do contrato firmado entre as 

partes em anexo. 

II- Qual o motivo da demora para que o resultado chegue 

nas UPA’s e qual a política adotada para encaminhar os exames realizados ao laboratório 

responsável? 

 

    III- Qual o motivo das especialidades terem sido transferidas 

para as UBS’s? Há um estudo populacional e de localização que garante a praticidade 

dessa mudança? Se sim, solicita-se o envio desse documento. 

 

IV- São realizadas vistorias nas UBS’s quanto a capacidade de 

atendimento, a estrutura do prédio, se contém saída de emergência? Solicita-se o envio dos 

laudo para funcionamento do Corpo de Bombeiros dos prédios da UBS Mais 

Independência e do ESF Chácara Silvestre.  

 

IV- Quantos veículos que compõem atualmente a frota de 

ambulância no munícipio? Solicita-se o envio do documento dos veículos regularizados que 

operam atualmente. 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 23 de abril de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


