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REQUERIMENTO nº REQ 94/2018
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO (Art. 176, III)

Pedido de Informações ao Poder
Executivo Municipal, no que concerne à
Secretaria Municipal da Saúde.
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

O vereador que a presente subscreve, observadas as normas regimentais,
encaminha ao Poder Executivo Municipal o seguinte Pedido de Informações, no
que concerne à Secretaria Municipal da Saúde.
Em razão das obras realizadas para transformar o antigo Pronto-Atendimento
24 Horas (Postão) em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nível III, pedimos
respostas aos seguintes questionamentos:
1- Em relação à retirada dos equipamentos e do mobiliário que seria a
primeira etapa do projeto de reforma do Postão boa parte estaria sendo
encaminhada às 49 Unidades Básicas de Saúde do município. Quais UBSs
receberão os utensílios? Citar as solicitações e necessidades de cada unidade que
receberá os materiais e quando serão entregues.
2- Por que esses materiais não serão encaminhados às unidades de saúde que
estão prontas e não inauguradas, como a do Cristo Redentor - neste caso há 22
meses -, Reolon e São Vicente, visto que a população destes locais, que soma
quase 30 mil pessoas, sofre com a falta de assistência de saúde.
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3- Os materiais que não estiverem em boas condições de uso ou que não
forem úteis nos atendimentos efetuados nas UBSs ficarão em um prédio alugado.
Qual o endereço desse lugar, por qual motivo foi escolhido e quanto custará esse
aluguel aos cofres públicos? Apresentar cópia do contrato de aluguel, incluindo a
descrição do período e dos meses a serem pagos.
4- Se a intenção do município é cortar gastos, como foi recentemente
divulgado, por que não se utilizou espaços próprios, com as três unidades básicas
prontas e citadas no item 2 ou o prédio da antiga Maesa, por exemplo?
5- Foi feito o levantamento dos equipamentos e mobiliários antes da retirada
do Postão? Descrever os itens individualmente e citar os números de patrimônio.
Caxias do Sul, 06 de Novembro de 2018; 143° anos de Colonização e 128° anos de Emancipação
Política.

RAFAEL BUENO (Autor)
Vereador - PDT
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