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REQUERiMENTO NO D69/2C'i 9.
:A.UTAH: Vereador Rhuan Ribelro de AraQio - pp

ASSUNTO: Solicita a Secretdria Municipalde SaOde de Dona Ings que sega realizado

conv6nio cam a Secreiana de SaOde do Estada da Paraiba para reaiizagao de exames
de alta comolexldade

Senhora Presidenta, Senhores Vereadores

Requeremos na forma regimentale depois de ouvido o Plenario, que a
Secretiria Municipal de SaQde de Dona ings realize conv6nio com a Secretaria de
Sa1]4e do Estado da Paralba p ra rea!!zagat de Cranes de alta ccmplexldade coma
a Ressonincia Magn6tica e Tomografia computadorizada

JUSTtFICATIVA

A presents prapasttura pauta-se em radio da necessidade dos moradores do
Municiolo de Dona lads/PB em sua maloda $io !er cendi1;6es de pagan oer exames de

alta complexidade a exemplo da tomografia e ressonancia. entao, sabendo que os

mesmas sio de alto valor hnanceira e que massa populagao em sua maiona sio pessoas

carentes e que precisam dos mesmos para o dlagn6stico de determlnados nroblemas de

saOde e que a espera diretamente polo Sistemas Unlco de SaOde (SUS) chega a durar
meses e at6 mesmo ands, se fez necessirio uma parceria entre as duas secretarias para

{entar conseguir estes typos de exames para 11nnss8 popula;io que !ante precise, pole e
realidade nio s6 de nosso municipio homo tamb6m de outros que enfrentam uma grande

dificuldade de conseguir exames de alta complexidade para seus municipes, entao, se

faz necessana que deja fella uma parceria entre as secretarial supracitaaas com o intuito

de faciJltar e consegulr exames delta magnitude okra nosso novo

Diante do exposto, a Secretaria Municipalde SaOde de Dona Ings, deverg adotar

as medidas necessanas para atender este pleita tio importante para populagao em

Plendrio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, 17 de junho de 2019


