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PROJETO DE INDICAÇÃO 014/2019 

Sr.ª. Presidente, 

Senhores (as), Vereadores (as). 
 

INDICA AO GOVERNO MUNICIPAL QUE VIABILIZE ATRAVÉS 

DA FORMA LEGAL UM RAIO-X DIGITAL PARA ATENDER NA 

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H. 

 

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, de Breu Branco Estado do 

Pará eu, JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA, Vereador, com assento nesta Casa de Leis e em 

conformidade com os artigos 101 da Seção II do Regimento Interno da Câmara, apresento o 

Projeto de Indicação 000/2019 que após dado ciência e aprovado ao Soberano Plenário, Seja 

encaminhado o EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

FRANCISCO GARCÊS DA COSTA, com cópia reprográfica a Secretária Municipal de Saúde  

SENHORA GILMA mostrando a necessidades de um O RAIO-X DIGITAL NA UPA – 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.  

 

JUSTIFICATIVA 
"O aparelho de Raio-X hoje existente no Pronto Atendimento 24horas UPA, é do modelo 

convencional Analógico, que gera as imagens em filmes que necessitam ser revelados, 
modelo este ultrapassado, com menor precisão de diagnóstico, além do alto índice de poluição 
ambiental, além de maior exposição do paciente e do técnico à radiação",  

"O Raio-X Digital garante maior precisão na imagem, além de agilizar o resultado do 
exame e também permitir que os médicos tenham acesso virtual à chapa". 

O Raio-X Digital possui maior precisão no diagnóstico, agilidade na conclusão dos 
exames e também maior segurança aos pacientes e técnicos radiológicos. 

O aparelho beneficiará ainda mais a população, agilizando o resultado do exame, e 
também permitindo que os médicos tenham acesso virtual à chapa”. 

Além de disponibilizar o resultado em meio magnético o equipamento ainda permite 
que o mesmo seja direcionado para impressoras, e assim contribuindo para uma questão de 
equilíbrio ambiental. 

Por este exposto, tenho a convicção que receberei a aprovação dos nobres colegas, 

assim como o apoio do Gestor Municipal. 

 

SALA DAS SESSÕES, 25 DE FEVEREIRO DE 2019. 

PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA 

 
 
 

 
JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA-PSB 

VEREADOR 
 


