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REQUERIMENTO

Requerente: vereadores JONILCIO AVELINO DA SILVA e LUZIMAR RODRIGUES SILVA
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: Solicita informações sobre a situação dos enfermeiros e dos materiais do CAC
Atendimento ao Covid-19

-

Centro de

JUSTIFICATIVA
O vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA (PROFESSOR CARECA) e LUZIMAR RODRIGUES SILVA
(PROFESSOR LUZIMAR) solicitam informações a respeito do CAC - Centro de Atendimento ao Covid-19.

Considerando a transferência do CAC para
situações recorrentes.

o

UPA 24hrs, fomos indagados sobre algumas

Considerando que os enfermeiros do CAC estão proibidos de utilizar o banheiro do UPA 24hrs
devido ao contágio do Covid-19.
Considerando que os enfermeiros do CAC não podem utilizar a cozinha.
Considerando que os materiais e equipamentos do CAC, que estavam instalados na Santa Casa
no Centro de Hemodiálise foram retirados para a transferência e instalação no UPA 24hrs, esses mater¡ais
estão nas a rq uiba ncadas do G inásio - G lM E, vulneráveis a ponto de ocorrer d iversas situações q ue possam

prejudicar

a

qualidade do equipamento, ocorrendo também

a

possibilidade desses materiais e

equipamentos serem furtados.
Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é que o vereador
JONILCIO AVELINO DA SILVA e LUZIMAR RODRIGUES SILVA pretendem buscar informações e
esclarecimentos do Poder Executivo a respeito do assunto.

Do exposto, o vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA e LUZIMAR RODRIGUES SILVA, no uso de suas
atribuições legais, REQUER, com fundamento no art.t42,5 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado à
Sua Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe a este Legislativo, através dos
setores competentes da Administração Municipal, com relação à Solicitação de informação se existem
medidas a serem tomadas pela Administração Municipal, Solicita informações sobre a situação dos
enfermeiros e dos materiais do CAC - Centro de Atendimento ao Covid-L9, conforme segue:
a) Quais serão as alternativas para solucionar os problemas dos enfermeiros do CAC, quanto a
utilização do banheiro e da cozinha?
b) Quando que os materiais do CAC serão retirados do ginásio e encaminhados para um local
seguro?
Sala das Sessões

"Ver. Manoel Teixeira de Freitas".
Andradina, SP, 17 de maio de ZOZT
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