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INDICAÇÃO 103/2021 

De 14/06/2021 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

que estude a possibilidade de realizar convenio com as 

Universidades da Região, para a realização de exames de 

imagem para o município de Santa Lúcia.   
 

  

 Senhor Presidente, Senhores Vereadores:  

 

 CONSIDERANDO QUE:  

 

 Os pacientes de nosso município que necessitam de 

exames de imagens, esses pedidos são encaminhados a DRS 

III – Delegacia Regional de Saúde de Araraquara;  

 

Este vereador foi procurado por pacientes que estão 

na lista de espera, por exames, como ultrassom, 

ressonância, raio-x e outros, que estão muitos atrasados 

os atendimentos, sendo que esses exames são de extrema 

importância para o diagnóstico dos pacientes; 

 

GUILHERME, vereador, investido, em suas atribuições 

legais, INDICA a mesa satisfeitas às formalidades, para 

que seja Oficializado ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de com a maior 

brevidade possível, que estude a possibilidade de 

realizar convenio com as Universidades da Região, para 

a realização de exames de imagem para o município de Santa 

Lúcia, para maior agilidade no atendimento de nossa 

população.     

 

Tais medidas se justificam devido ao fato, que a 

demanda de quotas de exames de imagem, oferecidos pela 
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DRS III de Araraquara, estão muito a quem das necessidades 

da população, visto que muitos usuários do Sistema SUS, 

estão há muito tempo nas filas esperando exames de imagens, 

devido a demanda ser muito grande em nosso município de 

Santa Lúcia. 
 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Junho de 2021. 
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