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REQUERIMENTO Nº 125/19  

 

 

CONSIDERANDO que, em visita à UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Archila, 

observamos a necessidade de substituição da Autoclave, cujo modelo de aparelho já está 

ultrapassado, podendo não ter a mesma eficiência de utilização, principalmente, por saber que 

esse aparelho é amplamente utilizado para total segurança dos pacientes, nos termos de 

qualidade sanitária, o qual se caracteriza pela capacidade de esterilização dos materiais; 

 

CONSIDERANDO que a estrutura física do prédio que abriga a referida UBS não é a das mais 

adequadas, principalmente, por se tratar de uma Unidade Básica de Saúde (notamos diversas 

dificuldades: desde infiltrações no teto até botijão de gás instalado em local inapropriado, 

inclusive, o estacionamento, que está sem as devidas placas de identificação); e, 

 

CONSIDERANDO a Indicação nº 146/19, de autoria deste Vereador, sugerindo ao governo 

municipal, para que se fizesse a manutenção e a substituição dos aparelhos ultrapassados por 

aparelhos de maior modernidade, na referida localidade, podendo assim oferecer um ambiente de 

trabalho mais engajado e propício aos funcionários e munícipes que ali frequentam, podendo 

assim dar eficiência nos trabalhos prestados à população. 

 

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) Existe algum planejamento do governo municipal, para que seja feita a reforma na estrutura 

da Unidade Básica de Saúde do Jardim Archila? 

 

b) O Executivo tem alguma previsão de fazer a substituição da autoclave? 

 

c) Em caso positivo ao item “b”, qual seria a data prevista para fazer essa substituição? 

 

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

 

 TV Votorantim; 

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

Sul”; 

 Rádios: Band FM; Ipanema; Cantate FM; Cruzeiro FM e Nova Tropical FM; 

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

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 14 de maio de 2019. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 
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