ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
CASA LEGISLATIVA Dr. LIDOVINO ANTONIO FANTONO

REQUERIMENTO Nº 067/2017
Os Vereadores signatários, após ouvirem a Casa,
conforme Capítulo VII; Art. 90 do regimento interno, requerem a Vossa
excelência, com a anuência dos demais pares, que seja agendada audiência
pública a ser realizada nesta câmara de vereadores. A audiência irá tratar da
apresentação dos trabalhos realizados pela frente parlamentar de apoio ao
hospital São Carlos, bem como oportunizar a comunidade e todas as entidades
envolvidas, a oportunidade de debater sobre a atual situação da instituição e
tomar conhecimento das ações que estão sendo desenvolvidas para a
recuperação da casa de saúde em questão.
Nestes Termos
Pede Deferimento
Sala de Sessões,15 de maio de 2017.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
CASA LEGISLATIVA Dr. LIDOVINO ANTONIO FANTONO

Justificativa

Farroupilha, 15 de maio de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente e Ilustres Vereadores,

O presente requerimento é resultante da reunião da Frente parlamentar de apoio ao
hospital São Carlos, realizada no dia 25 de abril de 2017 nesta casa; conforme ata em anexo.
Na oportunidade estiveram presentes a superintendente da instituição Janete Toigo, e o
atual diretor técnico Dr. Leonardo Brutomesso.

Perante do relato feito pelos representantes do hospital, sobre a atual situação em
que encontra-se, bem como das medidas que estão sendo tomadas para a recuperação
do HBSC, viu-se a necessidade de uma discussão pública sobre o tema com o intuito de
buscar mais apoio e envolvimento da comunidade.

Diante da relevância do assunto pedimos a anuência dos senhores para a
realização desta audiência, com data ainda a ser agendada conforme organização dos
membros da frente parlamentar e disposição na agenda desta casa legislativa. Sem mais
para o momento desde já agradecemos vossa atenção.

Atenciosamente,

___________________________
Tiago Ilha - Presidente Frente Parlamentar de apoio ao hospital São Carlos
Vereador líder da bancada PRB
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