Isabel, Sérgio e Neto requerem convocação de ocupante de cargo da Administração para prestar informa
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Na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 22 de novembro de
2021, os Vereadores Isabel Cristina Rodrigues Mattos - PT, Sérgio Henrique Mendes - PT
e Clodoaldo Oliveira Neto - PT, produziram o Requerimento n° 141/2021, que mostramos
a seguir, vejamos:
Através do Requerimento, os Vereadores solicitaram nos termos do Artigo 14, Inciso
XVII, da Lei Orgânica Municipal, a convocação do Senhor André Chierice, Chefe do
Departamento de Saúde do Município
, para que compareça a esta Câmara Municipal, na Sessão Legislativa Ordinária de 13 de
dezembro de 2021, a partir das 19h30, a fim de prestar esclarecimentos sobre a
destinação da Emenda Individual Impositiva ao Orçamento Geral da União/2021 de nª
25200004, do Ministério da Saúde via Fundo Nacional da Saúde, recursos financeiros no
valor de trezentos mil reais para Estruturação da Rede Pública de Serviços de Atenção
Básica de Saúde no município, de autoria do senhor Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores, Carlos Zarattini.
Segundo os Vereadores diante das negativas do Chefe do Departamento de Saúde em
receber os vereadores para tratar sobre a Emenda referenciada, diante do cancelamento
de Audiência Pública em razão do Senhor André Chierice estar naquela data infectado
pelo Covid 19, diante da intranquilidade de usuários do Centro Comunitário Antonio
Pinto sobre o futuro daquele espaço e diante da falta de transparência do projeto que
vem sendo desenvolvido pelo Departamento de Saúde em relação à Emenda
referenciada, torna-se imperiosa a presença do convocado para que esclareça as
dúvidas da população e desta Câmara Municipal.
Este documento pode ser acessado na integra, neste site, basta acessar o link
"Relatório de Atividades" e clicar no nome do Vereador, localizado na página.
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