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INDICAÇÃO Nº 20/2020 
 
Jorge Zimmer, vereador do Partido dos Trabalhadores, vem encaminhar a esta 

Casa Legislativa, conforme o previsto no artigo 165 do Regimento Interno da casa, 
INDICAÇÃO, sugerindo ao Poder Executivo Municipal a busca da realização de 
conveniados ao IPE, em particular em algumas especialidades como a Ginecologia e a 
Pediatria. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

De se dizer, inicialmente, que os servidores públicos, tanto do município quanto do 
estado, são beneficiários do Plano de Saúde do IPE – Instituto de Previdência do Estado, o 
que representa um universo muito significativo de munícipes que utilizam os atendimentos 
médicos oferecidos pelo plano. 

E, na medida em que não há nenhum especialista conveniado com o IPE que atende 
os segurados no município, obriga os servidores a se deslocar para outras cidades, o que, 
além de impor dificuldades para os próprios segurados, significa também o afastamento 
prolongado do trabalho e demanda o serviço de transporte do município. 

Ante a tal realidade, sugere-se ao município que tome a iniciativa de buscar 
ampliar os atendimentos oferecidos pelo plano na cidade do IPE, como na área da 
ginecologia e a pediatria, entre outras especialidades. 

Por fim, convém mencionar que a presente demanda tem o apoio do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais, que, aliás, tem ajudado muito os servidores no 
agendamento de consultas e outros procedimentos, que são realizados em outros 
municípios. 

Assim, frente aos fatos e fundamentos acima expostos, requer o autor que seja a 
presente indicação submetida à apreciação do plenário da colenda, para posterior envio ao 
poder executivo. 
 

Feliz/RS, 03 de agosto de 2020. 
 
      
      
 

Jorge Zimmer 
Vereador do PT 

 


