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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 038/2017

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e na forma

regimental, requer a V. Exa., após ouvido o Plenário, encaminhar o presente ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, bem como à Secretaria

Municipal de Saúde, solicitando que seja feita para o Município a aquisição de

aparelhos Glicosímetros pra uso dos agentes comunitários de saúde, assim

como a capacitação desses profissionais para uso dos referidos aparelhos.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 10
de maio de 2017.

RUSEMBERG GOMES GUIMARAES
Vereador
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Justificativa

No intuito de investigar de forma preventiva possíveis portadores de Diabetes

em nosso Município, uma vez que sabemos que quanto antes existir um

diagnóstico, mais fácil será o tratamento da doença que, em agir de forma

latente e silenciosa, pode matar de forma precoce e causa diversas mazelas a

seus portadores, é que este Vereador percebe a necessidade da aquisição de

um aparelho Glicosímetro para a área de Saúde Pública no Município.

Certo de contar com a apreciação e aprovação deste Requerimento, renovo os
sinceros votos de estima e apreço.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 10
de maio de 2017.

RUSEMBERG GOMES GUIMARAES
Vereador
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