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EXMO. SR. PRESIDENTE

REQUERIMENTO n°. 116/2020
Discussão e Votação, art. 104, IV.
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APROVADO E / 1*5 i-^l
_________________________

LAFAIETE PINHEIRO DOS SANTOS

REQUEIRO, nos termos regimentais depois de ouvido e aprovado pelo Douto 

Plenário, que seja oficiado ao Exmo. Sr. JOSÉ GERALDO GARCIA, MD. Prefeito da 

Estância Turística De Salto, para que o IIMO. SR, FERNANDO AMÂNCIO DE 

CAMARGO. SECRETÁRIO DA SAÚDE, compareça a esta Casa de Leis a fim de prestar 

esclarecimentos sobre as Iniciativas no Combate da Pandemia Mundial do 

CORONAVlRUS (COVID-19)

A reunião com os nobres vereadores ocorrerá no Plenário da Câmara 

Municipal de Salto em dia e hora que melhor convier para os limos Senhores, no 

prazo não superior a 30 dias, conforme disposto no art, 163, 5 2° do Regimento 

Interno).

JUSTIFICATIVA:

Conforme previsão contida no Art. 104 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal da Estância Turística de Salto, em seu Inciso IV, o Requerimento de 

convocação de Secretário Municipal será escrito, dependerá de deliberação do Plenário e 

sofrerá discussão.

Complementarmente. o Art. 163 do mesmo diploma legal, indica que ê de 

iniciativa de qualquer membro da edilidade. deverá conter seu objeto e uma vez 
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aprovado, o Senhor Prefeito será oficiado das informações pretendidas e que deverá 

agendar o comparecimento do respectivo Secretário para sua apresentação em até 30 

(trinta) dias.

Considerando a ed;Ção da Lei Municipat de ns 2.811 de 16 de maio de 

2007. a quaí procedeu a estrutura administrativa da Prefeitura [Municipal] da Estância 

Turística de Salto, criando orgãos cargos e discriminando funções '. em especial seu Art. 

156. nas competências da Secretaria Municipal de Saúde, tais como de: "gestão do 

Sistema Único de Saúde em nível municipal; formular e implantar políticas e programas 

que tenham por finalidade protege; e recuperar a saúde da população e desenvolver 

mecanismos de integração regional de forma a garantir maior espectro de atendimento 

hospitalar 3 população saltense no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS

Tendo em vista que estamos na proliferação da pandemia do 

CORONAVÍRUS DISEASE (COVID-19) no Brasil e por consequência em nossa 

circunscrição (ainda com a existência de valorosos esforços de nossos profissionais de 

saúde e correlatas) a qual afetou em gravidade as rotinas dos munícipes saitenses e 

com severos efeitos econômicos, como no comércio na indústria, na prestação de 

serviços no gerai, na participação em grupas comunitários e religiosos diversos, com as 

limitações de movimentação de pessoas, para que se evite o contagio.

Pelo exposto, encaminho o presente Requerimento de Convocação, para 

a competente apreciação por parte dos meus pares, os Nobres representantes dessa 

ilustre Casa de Leis, através da edliidade saltense, esperando que perceba o mesmo 

adequada tramitação e que reste ao final aprovado, dada a relevância de seu conteúdo.

O objetivo de tal Requerimento, é que o Senhor Secretário Municipal de 

Saúde, através de seu comparecimento por convocação, faça a apresentação das 

seguintes informações:
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a) Quais iniciativas da Rede Básica Pública Municipal de Saúde foram 

implementadas no combate a pandemia mundial?

b) Prestação de contas sobre todos os gastos municipais empreendidos 

diretamente para o combate a pandemia mundial.

c) Qual vaiar foi repassado pelo Governo Federal e Estadual em ajuda 

para o combate da pandemia mundial?

d) Apresentação técnica sobre o atual cenáno municipal da pandemia e 

expectativas para o avanço da doença em nossa circunscrição.

e) Qual trabalho foi desenvolvimento pelo Setor de Vigilância Sanitária e 

pelo Setor de Vigilância Epidemiológica, da Coordenação de Saúde 

Coletiva - Secretaria Municipal de Saúde (Art. 157, Inciso III, alinea 

*’b" e ‘'c", da Lei Municipal de n° 2.811 de 16 de maio de 2007) na 

questão da pandemia mundial?

f) Ocorreram intervenções junto aos comerciantes locais? Existiu 

aplicação de multas ou infrações? Existiram campanhas educativas e 

de conscientização?

g) Quantos testes foram feitos durante a pandemia para identificação de 

doença? De qual tipo? Qual a capacidade de realização diária?

h) Existe planejamento ou cronograma para reabertura estruturada dos 

comércios locais?

i) Existe trabalho especifico para acompanhamento e controle de 

identificação do foco/núcieo da proliferação (acompanhamento
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específico dos infectados, com possíveis locais de passagem e 

demais atingidos)?

j) Qual o protocolo de atendimento da Rede Pública Municipai Básica de 

Saúde para atender aos doentes?

k) Qual o protocolo de utilização de cforoquina e hidroxiclaroquina nos 

pacientes? Se existente.

l) A Secretaria Municipal de Saúde realizou a "mancha de 

contaminação"? Para termos conhecimento sobre os bairros e regiões 

mais atingidas pela doença em nossa cidade. Isso foi publicizado?

m) Quantos leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva estão 

disponíveis aos munícipes saitenses? Será o suficiente para atender 

aos munícipes?

n) Qual o posicionamento da Secretaria Municipal de Saude sobre o 

isolamento social? Qual sua real efetividade? Em nossa cidade seria 

mais eficiente o isolamento por faixa de risco ou total?

ol Existe previsão de implementação do lockdown em nossa cidade?

Sala das Reuniões, em

Cícero Granjeiro
Vereador
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