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SENHOR PRESIDENTE:
O Vereador que este subscreve requer que após ouvido o douto
Plenário e, se aprovado, esta Casa solicite a Sociedade Beneficente São Vicente de
Paulo, cópia de documentos que comprovem a realização dos procedimentos
contratualizados com o poder público, ou seja:
●

Cópia do contrato com o governo do Estado do Rio Grande do Sul e

sua respectiva prestação de contas (período: 01/2020 até a data atual).
●

Cópia de emendas parlamentares recebidas e suas respectivas

destinações (período: 01/2020 até a data atual).
●

Cópia de contrato com poder público municipal e sua respectiva

prestação de contas (período: 01/2020 até a data atual).
●

Cópia dos repasses via Governo Federal e ou Estadual para o custeio

e manutenção da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), período: 01/2020 até a data
atual.

JUSTIFICATIVA:
De acordo com o art. 197 da Constituição Federal : São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.
CONSIDERANDO que esta casa tem em seu cerne de atuação a fiscalização dos recursos públicos
e também informar a sociedade das ações, serviços e políticas públicas que estão sendo adotadas nas
instituições que possuem vínculo com o poder público;
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CONSIDERANDO que durante o período da pandemia, COVID 19, as instituições hospitalares
receberam dos diferentes entes federados, recursos com valores significativos com objetivo de atuar
de forma plena nas ações de combate ao vírus e preservação da vida;
CONSIDERANDO que o Hospital São Vicente de Paulo é referência em atendimento em alguns
serviços de forma regional e a seu atendimento é perene, contínuo, e primar pelo aumento e
qualidade dos serviços é uma meta de toda a sociedade;
Diante disso, torna-se necessário esta casa legislativa, apropriar-se dos investimentos nesta
instituição e suas respectivas prestações de contas com objetivo final de verificar a eficácia dos
investimentos e solicitar junto aos entes federados, sanar possíveis lacunas de ausência de serviços e
consequentemente recursos para a qualificação do atendimento à população.
Sala de Sessões em 23 de Novembro de 2021.

Luis carlos “Coelhão” Aliardi
Vereador Bancada PDT
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