
 

 

REQUERIMENTO Nº 34/2017 

 

Senhor presidente, 

 

 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 que seja encaminhado expediente 

ao chefe do Executivo Municipal o Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, 

Prefeito deste Município, com cópiasa Secretária 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: 

 

1ª Que nos envie cópia de planilha de lotações dos dentistas dos PSF’s do 

município de Jaciara ou em qualquer outro lugar que atenda, demonstrando a 

carga horária de cada profissional, dos meses de janeiro até outubro de 2017; 

 

2ª Que nos envie os valores dos salários mensais de cada dentista 

discriminadamente (salários e os competentes adicionais de cada mês) do 

município de Jaciara, referentes aos meses de janeiro até outubro de 2017; 

 

3ª Que nos envie a planilha de produtividade dos serviços realizados por estes 

profissionais, dos meses de janeiro até outubro de 2017; 

 

4ª Que nos envie o controle de jornada de trabalho destes profissionais acima 

citados, discriminando mês a mês seu horário  

de trabalho com as respectivas assinaturas no cartão espelho ou livro ponto, 

referentes aos meses de janeiro à outubro de 2017; 

 

JUSTIFICATIVA:- 

Justifica-se que a saúde odontológica é procurada por vários seguimentos da 

sociedade que precisa utilizá-la de maneira adequada os serviços públicos dos 

profissionais da classe ora argüida, eis que objeto deste requerimento é a fim 

de tomar conhecimento dos horários e locais de atendimento para melhor 

informar a população de Jaciara. 

 

EDILAINE MARTINS 

Vereadora Autora 

 

GABINETE DA VEREADORA 

Jaciara, 23 de outubro de 2017. 


