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REQTiERIMENTO 3712021

Seúora Presidente,

Os Vereadores signatários deste, membros da Comissão Permanente de

Saúde, Meio Ambiente, Bern-Estar Animal e Assistência Social, vêm requerer à Mesa Diretora
desta Casa, após ouvido o Plenário, na forma regimental, sejarn tomadas as medidas necessárias

visando à CONVOCAÇÃO do Presidente da Fundação Médico llospitalar Dr. Honor
Teixeira da Costa, Senhor Santo Carlos Halabi Machado, nos termos do Art. 238 e parágrafos

do Regimento Interno e A*. 69 da Lei Orgânica do Município, para comparecer em Sessãs

Ordinária, ern dia e horário preestabelecidos pelo Prefeito Municipal.

Em cumprimento aos dispositivos regimentais e legais, informamos que o
assunto a ser tratado refere-se às medidas que estão sendo adotadas para aqilizar o andamento das

reformas apontadas pela Vigilância Sanitária - 7o Coordenadoria Regional de Saúde. que levararn

à interdição da Unidade de Internacões" assim como a previsão para essa ulidade estar apta a
receber paçientes.

JTTSTTTICAITVA:

Cumprindo com ô nossô papel, como legisladores, desde abril que sstamos

acompanhando o desfecho desse "episódio", através de pedidos de informações, visitas in loco, de

reurriões Çom o Presidente da instituiçãa, Executivo Municipal e Assessoria Jurídica e ainda nâc

entendemos o porquô da demora na realização das reformas apontadas para posterior liberação da

unidade.

A comunidade, com toda ra:záo, cobra-nos, seja pessoalmente ou atraves
das redes sociais, urna solução, o que foge à nossa competência, deixando-nos
apreensivos/impotentes por desconhecermos uma data para noÍrnalizar a situação.

Por isso, vimos solicitar a presença do Presidente da Fundação para dar-
nos explicações mais realistas e, assim, a comunidade ser informada, visto que, até a presente data

o Executivo Municipal/Presidência da Fundação não veio às redes sociais para dar uma satisfação

a respeito.

Sala "Severino , da Câmara de Vereâdôres, 17 de novembro de
2021
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