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"POTIM —TERRA DO ARTESANATO" 

REQUERIMENTO N° 005/2020 

EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal 
informações referentes às Ruas e aos Números das 
Residências que são abrangidas por cada Unidade do 
Estratégia de Saúde da Família, bem como o referencial 
que foi utilizado por ocasião da distribuição de 
atendimentos. 

AUTOR: Vereador Juarez do Nascimento 

Chegaram ao meu conhecimento, diversas reclamações de pacientes, 
moradores do Bairro Jardim Alvorada, que buscavam atendimento médico na Unidade do 
ESF "Dr° José Benedito Ramos Valladão~, identificada como Equipe B e, naquela 
oportunidade foram informados que o atendimento deveria ser feito pela Unidade da 
Equipe C, que fica no Bairro Jardim Cidade Nova. 

No nosso entendimento, o objetivo das Unidades do ESF é justamente para 
facilitar o acesso dos pacientes aos serviços de saúde fornecidos pelo Município, 
humanizar o atendimento e agilizar os diagnósticos e procedimentos. 

Ante o exposto, REQUEIRO à Senhora Prefeita Municipal, com base no 
Regimento Interno da Câmara e na Lei Orgânica do Município, atendidas as formalidades 
regimentais, que informe a esta Casa de Leis, o quanto segue: 
1. Quais são atualmente as Unidades do Programa Estratégia de Saúde da Família 

existentes em nosso município? 
2. Informar de forma detalhada, qual a área de abrangência de cada uma das 

Equipes do ESF, relacionando nomes das ruas de responsabilidade de cada uma 
das unidades. 

3. Relação do número de atendimentos mensais realizados por cada uma das 
Unidades do ESF no ano de 2.019. 

4. Explïcar de forma detalhada, como foi feita a distribuição das ruas, considerando 
o número de residências existentes em cada via, para cada unidade do ESF e, se 
foi levado em consideração, na ocasiâo dessa divisão, a proximidade das casas 
com as unidades de saúde, para facilitar o acesso dos pacientes. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 29 de Janeiro de 2020. 
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