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SENHOR PRESIDENTE: 
 
O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, 

após ouvido o douto Plenário, esta Casa Legislativa encaminhe ao Executivo Municipal e a 
Secretaria Responsável o pedido de informação: Protocolo de atendimento, combate e 
prevenção ao covid-19 do Posto de Saúde Central Flávio Silveira e Posto de Saúde do 
bairro Albatroz entre outras providências. 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

Tendo em vista os acontecimentos da última segunda-feira (22.02.2021), onde este 
Vereador recebeu inúmeras reclamações acerca de aglomerações tanto no Posto de Saúde 
Central Flávio Silveira, como também no Posto de Saúde do bairro Albatroz, com a grande 
circulação nas redes sociais que este fato proporcionou e com a responsabilidade que tem de 
zelar pela saúde de nossa comunidade, preocupado com os métodos utilizados para os 
atendimentos das consultas e marcações nos referidos postos de saúde, tendo em vista que 
estamos em vigência da bandeira preta, requer as seguintes informações: 
 

1. Quantas pessoas são atendidas diariamente no Posto de Saúde Central? 
2. Qual o número de cadastramento diário no Posto de Saúde Central? 
3. Quais são os dias e horários disponíveis para marcação e realização de consultas e 

exames no Posto Central? 
4. Qual o número de consultas marcadas por dia no Posto Central? 
5. Qual o número de consultas realizadas por dia no Posto Central? 
6. Qual o número de exames realizados por dia no Posto Central? 
7. Quais as especialidades atendidas no Posto Central? 
8. Quantas pessoas são atendidas diariamente no Posto de saúde do Albatroz? 
9. Qual o número de cadastramento diário no Posto de saúde do bairro Albatroz? 
10. Quais são os dias e horários disponíveis para marcação e realização de consultas e 

exames no Posto de saúde do bairro Albatroz? 
11. Qual o número de consultas marcadas por dia no Posto de saúde do bairro Albatroz? 
12. Qual o número de consultas realizadas por dia no Posto de saúde do bairro Albatroz? 
13. Qual o número de exames realizados por dia no Posto de saúde do bairro Albatroz? 
14. Quais são as especialidades do Posto de saúde do Bairro Albatroz? 

 
Aguarda resposta da Secretaria responsável.  

 
Sala de sessões em _____________________. 

 
 

Vereador Ricardo Bolzan 
Bancada do PDT 


