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Exmo Senhor Clóvis Freiberger 

MD presidente da Câmara de Vereadores de Feliz-RS  

INDICAÇÃO Nº 04/2018 

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, 

direcionada ao Secretário Municipal da Saúde de Feliz, recomendando que o valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), destinado ao município através da na emenda individual 

n° 24000014, do deputado federal PEPE VARGAS, seja integralmente destinado para a 

realização e cirurgias pendentes e/u para a realização de exames urgentes. 

JUSTIFICATIVA  

Por solicitação do vereador signatário o deputado Federal PEPE VARGAS 

indicou o município para ser beneficiado com o valor de R$ 200.000,00, para auxiliar com 

operações de custeio nos atendimentos prestados aos pacientes do Sistema Único de Saúde. 

Conforme noticiado pelo parlamentar, o recurso foi aprovado e incluído na Lei 

Orçamentária Anual na Modalidade de Aplicação 40, o que permitirá a aplicação de forma mais 

flexível pelo município. 

Importante ressalta que se trata de uma emenda incluída no cronograma de 

execução Impositiva, e que foi regularmente cadastrada no SICONV pelos técnicos da 

municipalidade. 

A destinação recomendada decorre do fato de que existe uma grande demanda 

por cirurgias na área da traumatologia e que não vêm sendo realizadas em prazos minimante 

razoáveis, muitas vezes em razão da falta regular de repasse dos recursos do estado. 

Releva registrar, por fim, que a falta desses procedimentos, não expõe os 

pacientes apenas a sofrimentos decorrentes de dores, mas também em muitos casos impede 

exercer atividades laborativas, por vezes imprescindíveis para a manutenção própria de suas 

famílias.  

   Nestes termos peço deferimento.  

   Feliz/RS 18 de março de 2018. 

  

   Jorge Zimmer - vereador 


