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REQUERIMENTO Nº 118/17 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador tem sido procurado por muitos munícipes, os quais 

reclamam que é demorado para eles conseguirem realizar cirurgias, mais precisamente, nos casos 

de “pedra na vesícula”. Eles se queixam que sentem dores intensas devido ao problema que eles 

têm, ficando em alguns casos impossibilitados de trabalhar e de realizarem suas atividades 

diárias; além disso, são obrigados a suportarem suas dores pela falta de uma intervenção 

cirúrgica urgente; 

 

CONSIDERANDO que, referidos munícipes já realizaram os procedimentos básicos (consultas 

e exames), e, estão aguardando somente as cirurgias. Ocorre que muitos não têm poder aquisitivo 

para custearem os procedimentos cirúrgicos. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Qual o tempo estimado entre o agendamento, a realização de exames e a realização da 

cirurgia de “pedra na vesícula”, em nosso município? 

 

b) Qual é o número de médicos que atualmente realizam esse procedimento? 

 

c) Qual o número de pessoas que estão aguardando atualmente esse tipo de procedimento? 

 

d) O que o Poder Público pode fazer, em caráter de urgência, para solucionar essa problemática 

da fila de espera, dando uma resposta a esses munícipes que permanecem com dores 

intensas, sendo privados de usufruir de sua vida, de forma plena e com qualidade? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados:  

 

 TV Votorantim - Canal 3;  

 Jornais: “Ipanema”, “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do 

Sul”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Band FM, Cantate FM, Cruzeiro 

FM e Nova Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de março de 2017. 

 

 
LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

