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REQUERIMENTO Nº 006/2017 

 

REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE COMISSÃO TEMPORÁRIA DE 2017  

(Do Srª  Valdomiro Soares Benicio)  

Requer a instalação de Comissão 

Temporária destinada a fazer 

levantamento in loco, bem como 

acompanhar e fiscalizar os fatos relativos 

à infra-estrutura, falta de medicamentos, 

material hospitalar, e em tudo que 

compete ao hospital Municipal Gerson  

Dias e demais unidades de saúde do 

município de Itacarambi-MG. 

  Senhor Presidente, 

  Requeiro a Vossa Excelência, consoante com o artigo 60, do Regimento Interno 

da Câmara dos Vereadores, a criação de Comissão Temporária, destinada a fazer 

levantamento e vistorias in loco bem como acompanhar, solicitar informações, além de 

outros atos que julgue necessários para a consecução dos objetivos da Comissão, 

podendo para tanto realizar audiências públicas e diligências externas.  

Justificativa 

Essa comissão tem como objetivo averiguar e comprovar possíveis irregularidades que 

vem acontecendo, segundo relatos de vários cidadãos desse município. Há de ressaltar 

que o atendimento básico é responsabilidade das prefeituras municipais e muita das 

vezes é feito pelos postos de saúde, existentes em números insuficientes, mal equipados 

e, muitas vezes, com falta de profissionais e medicamentos. Sem o bom atendimento na 

rede primária e sem uma boa resolutividade, um quadro simples de doença pode se 

complicar, resultando até mesmo numa internação hospitalar que poderia ser evitada. 

Cabe a nós representantes do povo ter uma visão mais ampla do que vem ocorrendo 

para que possamos tomar as devidas providências. 

Dessa forma é de fundamental importância a constituição desta Comissão Temporária 

para que possamos cumprir a nossa missão de fiscalizar e atuar de forma eficaz. 

Vale lembrar que: A prestação de serviços, visando ao interesse público e ao bem-estar 

da população, é o objetivo maior da Administração Municipal. 

Vereador 

Valdomiro Soares Benicio 

 




