CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
REQUERIMENTO Nº 004/2021

EMENTA: REQUER AO EXCELENTÍSSIMO S/R.
PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, PARA
QUE SE DIGNE ENVIAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO
SOLICITADAS, PARA ANÁLISE E CONHECIMENTO
DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

O Vereador Martim Marques Bonfim, no uso de suas atribuições e em
cumprimento à Lei Orgânica Municipal e ao Regimento Interno, Requer à
Vossa Excelência o Prefeito Municipal Sr. Jamil Pech, para que dentro do
prazo legal envie a esta Casa de Leis informações acerca da obra de
construção da sala de raio X, tais valores gastos no projeto e na obra de
construção, autorizações da regional de saúde e vigilância sanitária, condições
do aparelho de Raio X, previsão de volta do funcionamento, e explique
detalhadamente porque motivo ela havia sido liberada antes das eleições e
agora foi interditada, delineando a responsabilidade de cada ator nesse
cenário, como por exemplo se quem fez a planta não observou o padrão, se
quem autorizou o funcionamento o fez dentro da forma prevista nos
regulamentos da Secretaria Estadual de Saúde e Regional de Saúde, e quais
os profissionais que assinaram a liberação de funcionamento de uma sala fora
de padrão.

Paulo Frontin, 01 de Fevereiro de 2021.

MARTIM MARQUES BONFIM
VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
JUSTIFICATIVA

O presente requerimento visa buscar informações oficiais aos nobres Edis,
bem como a toda população a respeito da sala de Raio X, tão alardeada ano passado,
mas que nesse ano foi interditada pela Regional de Saúde e Vigilância Sanitária.
Ano passado foi inaugurada a sala de Raio X e o aparelho funcionou por certo
tempo e acabou queimando uma placa interna, porém em contato com o Senhor
Prefeito Municipal e Sra. Secretária Municipal de Saúde este Vereador obteve a
informação de que a sala de Raio X, foi interditada por estar fora do padrão,
necessitando realização de novo projeto e mais investimentos para readequá-la.
Ao que parece houve erros de várias partes, primeiro de quem fez o projeto
que não contemplou vários itens básicos para que a sala pudesse funcionar dento dos
padrões exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde, Regional de Saúde e Vigilância
Sanitária, de forma que a população além de prejudicada, foi enganada, pois ao que
parece a sala foi feita só para a eleição, porém mais espantoso ainda é tentar
entender como a referida sala foi liberada para funcionamento ano passado com
tantas irregularidades.
Perguntamos as mesmas pessoas que interditaram a sala esse ano, onde elas
estavam ano passado quando da construção e liberação para funcionamento.
Se todas essas informações se concretizarem com o envio das informações,
vamos apurar as responsabilidades de quem permitiu que a sala funcionasse de
maneira precária de forma a enganar a população frontinense.
É nossa função a fiscalização das obras e sua correta utilização,
acompanhamento e cobrança de responsabilidades quando casos como esse
acontece, pois se não estava no padrão, não liberasse para uso, agora enganar a
população e todos os contribuintes pagadores de impostos, isso não aceitamos.
Assim, peço aos Nobres colegas Vereadores a aprovação do referido
requerimento.

Paulo Frontin, 01 de Fevereiro de 2021.

MARTIM MARQUES BONFIM
VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

