
REQUERIMENTO Nº 25/2017 

 

      A vereadora que esta subscreve, no uso de suas 

prerrogativas regimentais e legais fundamentadas no art. 217, combinado com 

o art. 221 inciso VIII ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, venho 

requerer a mesa, depois de ouvir o soberano plenário para que seja 

encaminhado expediente ao chefe do Executivo Municipal o Sr. ABDULJABAR 

GALVIN MOHAMMAD, Prefeito deste Município, com cópia a Secretaria de 

Saúde, e de conformidade ainda com o inciso XIV do art. 72 da Lei Orgânica 

Municipal e art. 4º, III do Decreto-Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967, 

possam encaminhar a este Parlamento Municipal os esclarecimentos que se 

seguem: 

 

1- Com a nova divisão de áreas, ficou quantas pessoas para cada Agente 

Comunitário de Saúde acompanhar, descreva a situação de cada equipe;  

2- Quantos Agentes Comunitários de Saúde ficaram por equipe; 

3- Quantas pessoas ficaram para cada equipe de Saúde da Família; 

4- Quais as metas para o SISPACTO para os anos de 2016 e 2017; 

5- Quais são os exames realizados nos dias atuais no Laboratório Municipal; 

6- Que a Secretaria de Saúde nos envie nos envie quantos exames foram 

realizados no Laboratório Municipal, no primeiro semestre de 2016 e no 

primeiro semestre de 2017, mande cópia de cada mês. 

7- Quantos atendimentos foram realizados pela odontologia no primeiro 

semestre de 2016 e 2017, mande cópia de cada mês; 

8- Quais as especialidades e quantidades de consultas foram realizadas no 

primeiro semestre de 2016 e no primeiro semestre de 2017, mande cópia de 

mês; 

9- Quais os tipos e quantidades de exames realizados no primeiro semestre de 

2016 e no primeiro semestre de 2017; 



10- Que nos mande o relatório de cada sistema alimentado e situação de cada 

um;  

11- Que nos mande uma cópia da lista de medicamentos que é disponibilizada 

pelo município e na farmácia básica. 

12- Que nos envie cópias das escalas dos médicos que fazem plantão no 

H.M.J., como também que nos explique como funciona cada plantão, se existe 

intervalo ou  horário de descanso; 

13- Como esta o andamento para implantação da Associação Vale do São 

Lourenço no H.M.J. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Solicitamos esses documentos para saber e acompanhar como estão sendo 

realizadas as ações de saúde, para a nossa população. 

 

 

 

EDILAINE MARTINS  

Vereadora Autora 

GABINETE DA VEREADORA 

Jaciara, 28 de agosto de 2017. 

 


