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REQUERIMENTO Nº. 200 / 2017 

Nº: 

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições regimentais e 

legais, REQUER após deliberação do Plenârio, que se envie cópia deste ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal: 

O presente requerimento objetiva que o Chefe do Poder Executivo municipal 

não meça esforços e providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde parceria de 

atendimento aos pacientes no Instituto do Rim, clinica médica especializada em 

realização de hemodiálise. 

JUSTIFICATIVA 

O Instituto do Rim, localizado à Rua Mar do Norte/ Praia do Morro, clinica 

médica especializada no atendimento e realização de hemodiâlise, atende hoje de 

segunda à sâbado. exatamente 98 pacientes. sendo 80 moradores de Guarapari e 

18 de cidades vizinhas. Todos os atendimentos realizados são abrangidos pela 

cobertura do SUS - Sistema Único de Saúde, recebendo na nossa cidade 

competente tratamento de sua doença renal. 

Estamos solicitando a parceria do município com o Instituto do Rim, pois 

haverâ abertura de um terceiro turno de expediente, o que ocasionará em menos 23 

novas vagas para atendimento e realização de hemodiálise. Com isso os pacientes 

que hoje recebem o tratamento em hospitais da grande Vitória terão a oportunidade 

de serem agraciados com as vagas, resultando em maior qualidade de vida ao 

paciente, bem como menor o risco do translado e melhor recuperação ao 

tratamento. 
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Ante ao exposto, solicitamos a presença dos Vereadores membros da 

Comissão de Saúde, e também presença da Excelentissima Senhora Secretária 

Municipal de Saúde em visita técnica a ser realizada no Instituto do Rim dia 13 de 

Março de 2017, às 10 horas, onde iremos acompanhar mais esta conquista para os 

moradores de Guarapari. 

Cordialmente, 
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Marcos Antônio da Silva de~ouza Grijô 
Vereador Municipal 

Guarapari/ES, 22 de fevereiro de 2017 . 
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