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INDICAÇÃO 161/2021 

De 25/10/2021 

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 

sangue e outros para o município de Santa Lúcia, para 

maior agilidade no atendimento de nossa população.     
 

 Senhor Presidente, Senhores Vereadores:  

 

 CONSIDERANDO QUE:  

 

 Os pacientes de nosso município que necessitam de 

procedimentos de análise de exames de sangue, solicitada 

por equipe médica das Unidades de Saúde, UBS e Pronto 

Socorro Municipal, realizam a coleta dos materiais e 

posteriormente são encaminhados a laboratórios conve-

niados com a Prefeitura Municipal, para a devida analise;  

 

 Este vereador foi procurado por pacientes que estão 

na espera, por esses exames, e até mesmo de outros exames, 

reclamando da demora no atendimento, pois as análises 

estão muitos atrasados, sendo que esses exames são de 

extrema importância para o diagnóstico dos pacientes; 

 

 Como nossa região é um polo de universidades de 

Farmácia que é o ramo das Ciências da saúde que estuda o 

desenvolvimento de fármacos, a transformação destes em 

medicamentos, o desenvolvimento e a análise de produtos 

cosméticos e alimentícios, os vários segmentos das 

análises clínicas e toxicológicas, e o ciclo da as-

sistência farmacêutica nos diversos serviços de saúde, 

é de extrema importância a Administração Pública Mu-
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nicipal realizar parcerias com as mesmas para a rea-

lização de exames.    

 

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 sangue e outros para o município 

de Santa Lúcia, para maior agilidade no atendimento de 

nossa população.     

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 25 de 

Outubro de 2021. 
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