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Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores e 
Senhoras Vereadoras, 
 
 
 

                 Requeiro, na forma da Lei Regimental, após ouvir o Augusto 

Plenário, que se oficialize ao Executivo Municipal, Secretaria Municipal de 

Saúde, solicitando providências, para viabilizar o funcionamento do 

aparelho de hemograma, bem como, o concerto do segundo aparelho de 

hemograma da Unidade de Saúde de Senador José Porfírio. Requer ainda, 

que seja providenciada a aquisição de lençóis para as macas e leitos do 

hospital, bem como, toalhas de banho destinadas aos pacientes 

internados na referida unidade de saúde. Em quantidade suficiente para a 

demanda.   

 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 
             A Unidade de Saúde de Souzel encontra-se com um aparelho de 

hemograma novo e sem uso devido falta de instalação por técnico qualificado. 

Bem como, outro aparelho de hemograma necessitando de manutenção 

preventiva e pequenas reparos. O funcionamento dos referidos aparelhos 

ampliaria a quantidade de exame diário que poderá ser ofertado à população. 

  Com referência a situação preocupante em que se encontra as 

rouparias da unidade de saúde. Urge a necessidade de aquisição rouparias em 

geral para a unidade em especial e em caráter emergencial, a compra imediata 

de lençóis de maca e leitos em quantidade suficiente para a demanda. Da 

mesma forma a necessidade de aquisição emergencial de toalhas de banho 

para atender a demanda da unidade. 
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Certo do apoio dos nobres vereadores e vereadoras, rogamos pela 

aprovação do pleito que ora se apresenta. 

Câmara Municipal de Senador José Porfírio/PA, 23 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Damaris Cândido de Albuquerque 

Vereadora 


