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REQUERIMENTO nº REQ 104/2019
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO (Art. 176, III)
Solicita informações ao Executivo e à
Secretaria Municipal da Saúde sobre o Centro
Especializado em Saúde (CES).
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
O vereador que subscreve o presente documento, no uso das atribuições que lhe confere o
Regimento desta Casa, solicita informações ao Executivo e à Secretaria Municipal da Saúde
sobre o Centro Especializado em Saúde (CES).
1 - No período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2019, listar o nome, especialidade
e carga horária de todos os profissionais médicos, mês a mês;
2 - Como é feito o registro de presença dos médicos? (Anexar registros de presença dos
profissionais médicos que atuam e atuaram no CES de 1º de janeiro de 2019 a 30 de junho de
2019);
3 - Quais são os horários de atendimento do CES? A partir de que horas o CES fica aberto
para atendimento à comunidade? Em quais horários é feita a organização da triagem de consultas
e dos demais procedimentos?
4 - O CES desenvolve alguma atividade aos sábados? (Detalhar e comprovar);
5 - Houve exoneração de médicos que atuavam no CES ou a sua relotação para as UBSs?
(Detalhar nome, especialidade, data da saída do CES e finalidade da saída);
6 - Houve contratação de médicos especialistas para atendimento no CES? (Detalhar
nome, especialidade, data de admissão e carga horária);
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7 - Com base em 30 de junho de 2019, detalhar a lista de espera para consultas de cada
especialidade, no âmbito do município de Caxias do Sul? (Enviar relatórios de cada
especialidade);
Caxias do Sul, 12 de Julho de 2019; 144° anos de Colonização e 129° anos de Emancipação
Política.

ALBERTO MENEGUZZI (Autor)
Vereador - PSB
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