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REQUERIMENTO N° 001/2018 

Ao: Presidente da Câmara Municipal de Marilândia-ES 
Sr. Evandro Vermelho 

A Vereadora que esta subscreve vem, nos termos dos Artigos 247 e 248 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer que após a ouvida do Plenário 
seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e as Secretarias 
envolvidas, para que o mesmo encaminhe à Câmara Municipal, o que segue 
solicitado. 

Todas as informações apuradas e obtidas, acerca da investigação 
epidemiológica feita com alimentos e materiais da Creche "Bem-Me-Quer", 
atualmente denominada Creche "Terezinha Simone Bona Camatta" - LO n? 
1368/2017 -, nos casos das contaminações e suspeitas de TOXOPLASMOSE, 
contendo todas as informações no tocante ao caso supra. Que seja informado a 
quantidade de pessoas contaminadas e as suspeitas, com os respectivos nomes, 
indicando quais os casos em que os pacientes tem relação com a creche municipal e 
quais não possui contato no referido ambiente, seja como aluno ou como servidor 
público. Requer seja informado se o procedimento da Vigilância Sanitária e outros 
órgãos de Saúde, em todas as esferas do Governo (Federal, Estadual, Municipal) 
foram finalizados ou ainda se encontra com pendência e, nesse caso, em qual etapa 
que se encontra. Que seja informado pormenorizadamente quais as providências 
que o ente municipal e a diretoria daquele estabelecimento adotou no sentido de 
combater os focos de toxoplasmose no meio ambiente da referida da creche 
municipal, inclusive em relação à higienização dos alimentos consumidor por alunos 
e servidores, e se há meios de prevenção que estão sendo aplicados e quais seriam 
estes. 

Requer, em especial, a disponibilização de cópia integral de todos os 
procedimentos, encadernados, contendo números de páginas e rubrica do servidor 
responsável. 

Marilândia/ES, 02 de fevereiro de 2018. 
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