
REQUERIMENTO Nº 1 9 /2020

O Vereador que este subscreve requer, na forma regimental, e depois de ouvido o
Plenário, que o Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Sra. Sandra Regina da Silva
– Secretária da Secretaria de Saúde, envie para esta Casa de Leis as seguintes informações:

- Qual o critério para realizar teste do Covid-19 em funcionários que ficam expostos
e são considerados funções de risco, tendo em vista que alguns podem ser assintomáticos e
mesmo assim estarem levando risco a suas casas;

-  De que forma e quais os critérios os munícipes poderão realizar o teste de Covid-
19;

-  Quantos  casos  suspeitos  ou  confirmados  para  Covid-19  foram  registrados  no
município de Itapoá;

- Qual o procedimento realizado quando um funcionário da saúde é diagnosticado
com Covid-19;

- Quais os equipamentos de proteção e quando foram fornecidos para funcionários no
seu ambiente de trabalho e qual será a forma de distribuição de tais equipamentos para o uso
diário;

- Caso algum paciente diagnosticado positivo para o Covid-19 vier a óbito, quais os
procedimentos serão adotados e quais as orientações  e treinamentos  estão sendo feitos ou
organizados para os profissionais da área da saúde ou os que estão trabalhando no combate ao
Covid-19;

- Após um colaborador da área da saúde que estava com suspeita e após o mesmo ser
diagnosticado positivo para Covid 19, o qual atendeu a população e teve contato com os
colegas de trabalho, quais os procedimentos estão sendo tomados a respeito do fato ocorrido;
Está sendo realizado o acompanhando do mesmo e das pessoas que ele teve contato?

- Qual a forma de controle para acompanhar os possíveis casos suspeitos em nosso
Município;

- Em que data o Poder Executivo adquiriu os testes de Covid-19;
- Qual o valor gasto pelo Poder Executivo nessa aquisição de testes de Covid-19;
- Da onde saiu o recurso para a realização da compra do teste de Covid-19;
-  Quando ocorreu o recebimento dos testes de Covid-19 que foram comprados;
- A partir de qual período foi distribuido os testes de Covid-19 para as unidades de

saúde.

Diante  dos  pedidos,  requer,  com  a  máxima  urgência,  as  respostas  aos
questionamentos acima citados.

Justificativa

Devido  aos  acontecimentos  recentes  que  causaram  repercussões  e  diversos
questionamentos  por  munícipes  a  este  vereador.  Para  que  ocorra  a  transparência  e  o
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esclarecimento aos munícipes de tais fatos, se faz necessária as informações solicitadas.

Itapoá/SC, 30 de abril de 2020.

José Antonio Stoklosa – PSD
[assinado digitalmente]
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