Excelentíssima senhora Presidenta,

PROFA. PAULA, Vereadora infra-assinada, na forma regimental,
apresenta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, EMERSON RODRIGO
CAMARGO o presente REQUERIMENTO solicitando as seguintes informações
referentes ao Veículo utilizado para Visita Médica Domiciliar na Zona Rural de Córrego
Rico, distrito de Jaboticabal-SP.
Em amplo diálogo com os moradores, nos fora relatado a falta do
veículo público utilizado para visita médica domiciliar na zona rural de Córrego Rico,
desta forma, questiono:
1)

Caso haja a necessidade de algum paciente acompanhado

do CIAF (Centro Integrado de Assistência a Família) em receber a visita do
médico ou das agentes de saúde, como é feito este deslocamento para o
atendimento? Considerando o tamanho da extensão rural que, pode chegar a
atender até 170 famílias no redor de Córrego Rico.
2)

Caso a Prefeitura desloque algum veículo para prestação do

atendimento, qual é o precedimento? Há algum tipo de agendamento?
3)

Em casos de urgência, qual o procedimento adotado para

acessar o paciente?
4)

Nos fora relatado que há mais de um mês, não há mais

veículo neste CIAF, qual será o plano de ação da Secretaria de Saúde para sanar

REQUERIMENTO Nº 217/2022 - Protocolo nº 1716/2022 recebido em 02/06/2022 17:00:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Paula Oliveira Faria
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 9A74-DED3-4267-FB48.

REQUERIMENTO Nº 217/2022

o mais rápido possível esta defasagem?
Jaboticabal, 31 de maio de 2022.
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