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DEFERIDO  
Câmara Municipal de Sarapui 

Em O LfIo  

Presiden e cia Câmar 

Sala das Sessões 
m, 02 de Maio de 2022. 

Santos  

a Si 
Vere 

2021 a 

tunes 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUf 
Estado de  Sao  Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 —  site:  vvww. camarasrapui. sp. gov. br 

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUf 

Indico ao senhor Prefeito Municipal de Sarapui, juntamente com o 
setor competente desta municipalidade a possibilidade de realizar as 
seguintes melhorias na  area  da saúde de nosso município: 

a) Linha de telefone própria para o setor de 
transporte; 

b) Aumento das cotas de exames de sangue 
para o município de Sarapui; 

c) A possibilidade de reduzir o prazo de entrega 
dos resultados dos exames de ultrassom; 

d) Farmácia da Unidade Básica de Saúde 

aberta aos fins de semana. 

JUSTIFICATIVA 

Esta indicação se faz necessária, pois em relação ao item a), a falta de 

uma linha própria inviabiliza que munícipes façam os seus pedidos, 
impedindo que se sejam realizados os pedidos e agendamento de 
transporte. Em relação ao item b), o aumento da cota de exames de 

sangue se faz necessário, pois a atual demanda de pedidos tem levado a 
atrasos no atendimento, já que o município tem o número fixo de 
exames a serem feitos. Quanto a possibilidade de reduzir o prazo de 

entrega dos resultados dos exames de ultrassom, o pedido é necessário, 

pois muitos pacientes tem se queixado do tempo maior para ter acesso 
aos resultados, o que compromete o tratamento dos mesmos. Quanto 
ao último item já faz algum tempo que essa Casa de Leis solicita essa 
melhoria no atendimento da UBS para que munícipes tenham acesso 

aos medicamentos gratuitos também aos fins de semana. 
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