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Excelentíssimo Senhor 

Junior Freiberger 
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Feliz – RS 

 

REQUERIMENTO Nº 22/2018 

 

  Jorge Zimmer, Vereador do Partido dos Trabalhadores – PT, vem 

encaminhar a esta Casa Legislativa, para apreciação e votação, conforme previsto no artigo 

159, inciso II, do Regimento Interno, REQUERIMENTO solicitando ao Poder Executivo 

Municipal para que, através da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe a esta Casa 

Legislativa relatório constando toda a demanda atual por exames, consultas médicas 

especializadas e outros procedimentos, como cirurgias, à espera de atendimentos, 

contemplando as seguintes informações: 

  - Detalhamento da demanda represada, com informações do prazo médio de 

atendimento, aí considerando a competência de atuação do município; 

  - Se possível detalhamento da demanda represada, com informações do 

prazo médio de atendimento, de competência de atuação das outras esferas 

governamentais; 

  - Detalhamento dos medicamentos fornecidos pelo Município, bem como 

informações sobre eventuais faltas no fornecimento.  

JUSTIFICATIVA: 

  Através do Sistema Único de Saúde, que foi criado a partir da Constituição de 

1988, foi sinalizado à população o direito à saúde, tendo como preceito o acesso integral, 

universal, igualitário e gratuito para toda a população brasileira.  

  Assim, com a instituição do SUS, criou-se a expectativa de que todos os 

cidadãos teriam acesso integral a todos os serviços de saúde, ou seja, desde o atendimento 

básico, como consultas, exames médicos e internações, até procedimentos mais 

complexos. 

  Contudo, não raras vezes esse direito não é integralmente satisfeito, até pela 

confusa divisão de responsabilidades entre os três poderes: Federal, Estadual e Municipal.  

  Assim, na medida em que nos são trazidas reclamações sobre a demora no 

atendimento, tanto nos procedimentos mais simples como nos mais complexos, é 

mailto:camara@camarafeliz.rs.gov.br


 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 

Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
fundamental termos informações precisas sobre a demanda represada e de quem é a 

responsabilidade pelo atendimento. 

  Assim, com o apoio dos demais vereadores, requer-se a remessa, 

URGENTE, das informações/documentos solicitados.  

 

 

    Nestes Termos, 

    Pede Deferimento. 

 

    Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2018. 

 

 

    JORGE ZIMMER 

    Vereador - PT 
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