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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

S G  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 12/2017 

Assunto: Requer informações sobre a realização de exames de imitanciometria. 

 

                          Considerando que o munícipe Luiz da Silva Neves veio ao gabinete deste 

Vereador, Fernando da Ótica Original, tendo informado que esteve no SIM - Sistema Integrado de 

Medicina, e que há nove meses, mais de novecentos usuários do SIM se encontram prejudicados 

por não conseguirem fazer o exame de imitanciometria, e comentado que, conforme informações 

recebidas na própria unidade, este aparelho se encontra com defeito e sem condições de uso, e 

que o conserto ficaria em torno de R$ 200,00 duzentos reais; 

                          Considerando que este exame é de grande importância para o diagnóstico da 

saúde auditiva de jovens, adultos e idosos; 

                          Considerando que através do meu gabinete, no dia 23 de março, entrei em 

contato com a Secretaria de Saúde de Jacareí informando a situação do referido aparelho, mas, 

até o presente momento não tive retorno e os munícipes continuam nos procurando pedindo 

solução para caso, 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, ouvido e 

aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao 

Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Confere que o referido aparelho está quebrado há nove meses? 

                           1.1 – Caso positivo, sendo que o mesmo é de suma importância para o 

diagnóstico de saúde auditiva, porque ainda não foi consertado? 

                           1.2 – Caso negativo, considerando que este vereador está há quase trinta dias 

aguardando resposta, porque a Secretaria de Saúde de Jacareí ainda não respondeu? 

                           2. - Confere que o valor do conserto do aparelho fica em torno de duzentos reais? 

                           2.1 – Confere que são em torno de novecentas pessoas na fila de espera do 

referido exame? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 19 de abril de 2017. 

 

 
FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL 

Vereador - PSC 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


