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REQUERIMENTO 005/2022 

De 14/02/2022 

AUTORES VEREADORES:  FRANCISCO DE BARROS e GUILHERME.    

Ementa: REQUER Oficializar ao CHEFE DO PODER EXE-

CUTIVO MUNICIPAL e a SECRETARIA DA SAUDE do município de 

Santa Lúcia, solicitando informações, sobre os motivos 

da demora da entrega dos resultados dos exames de testes 

Covid-19 no município de Santa Lúcia.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 CONSIDERANDO QUE:  

  Estes vereadores que subscrevem foram procurados por 

munícipes, nos relatando sobre a demora da Administração 

Pública Municipal em entregar os resultados dos exames 

de testes Covid-19 no município, sendo que resultados dos 

exames tem levado de 05 a 07 dias para ficarem prontos, 

fato esse, que compromete o trabalho de contenção do 

vírus, resultando em dados que não retratam a realidade 

da pandemia em Santa Lúcia;  

As pessoas fazem os testes e continuam circulando 

pela cidade, frequentando supermercados, farmácias. Isso 

resulta em um número maior de transmissão e conse-

quentemente uma maior circulação do vírus;  

É preciso que o Executivo intervenha junto aos órgãos 

competentes para que o resultado seja o mais breve 

possível, pois a saúde da nossa população é prioridade 

hoje em nosso município e que encontre uma forma de 

agilizar os resultados dos testes Covid-19. 
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Diante do exposto, FRANCISCO DE BARROS e GUILHERME, 

vereadores, investidos em suas atribuições conferidas 

por Lei e depois de ouvido o douto plenário, REQUEREM 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL e a 

SECRETARIA DA SAUDE do município de Santa Lúcia, so-

licitando informações, sobre os motivos da demora da 

entrega dos resultados dos exames de testes Covid-19 no 

município de Santa Lúcia. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em vista as 

constantes reclamações dos munícipes. 

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

Fevereiro de 2022. 

 

 

 

FRANCISCO DE BARROS   GUILHERME    

    VEREADOR      VEREADOR  

 

 

  

 


