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REQUERIMENTO NQ _()£__2022 

Eu, vereador [oao Paulo Dum Nascimento, no uso <las 

prerrogativas constitucionais e regimentais, venho requerer ao Poder Executivo 

Municipal, em especial a Secretaria de Sande do municipio que recomende aos 

Agentes Comunitarios de Saude, que nas visitas domiciliares, dediquem atencao 

especial aos idosos, enfermos e criancas. 

Recentemente, atendendo alguns pedidos da populacao, visitei 

alguns idosos e enfermos, e pude observar a situacao precaria que muitos deles 

estao passando sem o devido acompanhamento da ACS responsavel, Em cantata 

com alguns <lesses profissionais foi relatado que a Secretaria de Saude alega que 

nao tern veiculo para transportar tais profissionais as residencias dos munfcipes 

para realizacao <las visitacoes, caso essa alegacao proceda, alern do requerido no 

presente, pedimos providencias para solucionar essa passive! problernatica dos 

vefculos. 

Sabemos que e obrigacao da famflia, da cornunidade, da sociedade e do 

Poder Publico assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivacao do direito 

a Vida, a saude, a alimentacao, a educacao, a cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e a convivencia familiar 

e comunitaria, e atraves disto surge o presente requerimento. 

Na visita dorniciliar, que deve ser realizada pelo ACS, e possf vel 

estabelecer, junto aos familiares, um suporte mais adequado as necessidades 
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especfficas da pessoa idosa, negociando com familiares e/ou cuidadores cada 

aspecto desse cuidado. Sendo assim, o Agente Comunitario de Saude tern papel de 

fundamental importancia, pois muitas vezes representa o elo entre a famflia da 

pessoa idosa ea equipe de saude. Uma das maneiras mais importantes de ajudar as 

pessoas e oferecer inforrnacao e auxilio necessario. As pessoas que possuem 

inforrnacoes estao mais bem preparadas para controlar a situacao em que se 

encontram, algumas orientacoes devem ser individualizadas, dependendo do 

problema de saude do idoso. 

Alern da atencao especial dedicada aos idosos, enfermos e criancas 

do municf pio, solicitamos tarnbern que seja feito um levantamento dos pacientes 

acamados atendidos pela rede municipal de Penaforte, levantamento este que 

pode ser elaborado pelos pr6prios Agentes Comunitarios de Saude, para que 

possamos saber o mirnero adequado e dar mais dignidade para o nosso povo. 

Ainda, solicito que seja encaminhado uma c6pia do referido levantamento a esta 

Casa Legislativa. 

Plenario Vereador Jose Barros Sobrinho, em 15 de marco de 2022 

joao Paulo Dum Nascimento 
Vereador 


