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Requerimento Nº 26/09 
 
 
       
    REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e 

ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, 

combinado com os Artigos 7º, IX e XVI, da Lei Orgânica do Município, e 105, VI, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, que o Chefe do Executivo Municipal informe 

este Vereador e esta Casa de Leis sobre qual ou quais os problemas ocorridos com 

o aparelho de ultra-som utilizado para o atendimento de pacientes da rede pública 

municipal, que implicou no cancelamento de muitos exames agendados, pois o seu 

funcionamento foi suspenso por mais de 30 (trinta) dias e ainda, informações sobre 

as despesas efetuadas, especificando-se: o gasto para o reparo ou troca de peça, 

custo da mão de obra, com apresentação de notas fiscais e, finalmente, a 

apresentação da peça avariada, se foi trocada.   

  

 

Justificativa 

 

    Consideramos que o presente requerimento se justifica, 

pois permitirá um esclarecimento ao público que se utiliza da rede de saúde 

municipal, uma vez que a suspensão dos exames de ultra-sonografia causou 

transtornos aos pacientes e provocou muitos questionamentos a respeito do 

problema ocorrido com o equipamento.  

  
Sala das Sessões “Professor José Gonso”, 17 de abril de 2.009. 

 
 

Ver. João Roberto Alves dos Santos Júnior 
 

 

Resposta do Executivo – Ofício 131/09 de 12/05/09 – encaminhando em anexo 

resposta do Diretor do Departamento de Saúde, Dr. José Roberto dos Santos 

Rodrigues, sobre o assunto: “A paralisação do serviço de ultrassonografia ocorreu 

do dia 03 de março ao dia 01 de abril de 2009 pelo seguinte motivo: - término do 

contrato com a empresa prestadora do serviço, o qual precisou ser renovado e 

aproveitando a paralisação, solicitamos a revisão do aparelho, o qual teve 

atendimento pela empresa Medison no dia 05/05/2009, pois ainda se encontra na 

garantia, conforme recibo de ordem e pagamento. Esclareço também que após a 

renovação do contrato, os exames foram reagendados, tendo normalizado tal 

serviço.”    

                                                                  


