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EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

PRESIDENTE

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

AFONSO CLÁUDIO/ES.

REQUERIM.ENTO N~º

Q"f.{5

/2017.

CÂ

O

subscritor

da

MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

presente,

Vereadora

ROSERENE

PAULINO DA SILVA (DEM), com assento neste Poder Legislativo Municipal, usando
de suas prerrogativas legais, após dar ciência da presente proposição_ em Sessão
Plenária, através da Mesa Diretora, vem por meio deste, REQUERER ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, através do setor competente, que seja prestado à Câmara
Municipal, com cópia a ora requerente, informações detalhadas sobre as equipes do
ESF e dos Agentes Comunitários de Saúde, especificando a saber: ·

- quantos existem;
- quantas estão compostas;
- quais os locais de atendimento;
- quais os dias;
- quais as equipes com capacitação e atendimento;
- quantos agentes de saúde estão atuando;
- quais as respectivas localidades de atendimento;
- qual o valor do recurso aplicado para essas equipes; e
- quem é o enfermeiro designado para coordenar essas equipes e sua carga horária:

Tal requisição visa, através da Parlamentar que a este
subscreve, fazer cumprir a função fiscalizadora do vereador no exercício do cargo,
·conforme lhe é assegurado pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da.
Casa, no sentido de deter as devidas informações e repassá-las aos munícipes de
acordo com que lhe é perguntado rotineiramente, ficando assim, a população a par
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acerca do assunto em questão, que direta e indiretamente visa o desenvolvimento.do
município na área ora especificada.

Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch.
S, 18 de maio de 2017.
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