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Requer à Mesa Diretora que solicite ao Poder
Executivo, especialmente à Secretaria de Estado de I
Saúde, informações sobre o Centro de Diálise de li-I
~M~W. I

!
O Parlamentar que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora que solicite ao Poder I

Executivo, especialmente à Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do Art. 29, XVIII e XXXVI I
c/c Art, 46 e c/c Art. 31, § 3° da Constituição Estadual e Art. 67, II c/c Art. 146, IX c/c Art. 172 e I
c/c Art. 179 do Regimento Interno, informações sobre o Centro de Diálise de Ji-Paraná ..RO,
especialmente sobre: I

1) Qual a quantidade de pessoas que são atendidas semanalmente no Centro de I
Diálise de Ji-Paraná? li

2) Está havendo o pagamento em dia das clínicas conveniadas que atuam na diálise
em Ji-Paraná? Caso não esteja, qual o motivo e quando será regularizado? I

3) O atendimento em Ji-Paraná foi ou será suspenso em razão de inadimplência I
com as clínicas? !

4) Houve comunicação aos pacientes de que dia 25/04/2017, ou algum outro, seria I
o último dia de atendimento? • I

I
O requerimento é necessano, pois chegou informação de que foi avisado aos I

pacientes que dia 25/04/2017 seria o último dia de atendimento de díálise em Ji-Paraná em virtude I
de o Estado não estar pagando as clínicas. 'I

Importante mencionar que certamente diversos pacientes são atendidos e que
necessitam desse procedimento para permanecerem vivos. Dessa forma, não é possível que esse!
procedimento tão essencial à vida seja interrompido. I

Diante disso, solicito apoio dos nobres pares para aprovar o requerimento. I

Plenário das deliberações, 24 de abril de 2017.1
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