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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARCO-CEARÁ 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 027/2016 

 

O Vereador infra-assinado, com base no Art. 22, Inciso IX, da Lei 

Orgânica do Município, c/c com o Art. 34, § 2º, do RI, requer a Vossa 

Excelência, após ouvido o Plenário, seja encaminhado Ofício à Senhora 

Secretária Municipal de Saúde, Maria do Perpétuo Socorro Souza, bem como o 

(a) diretor (a) do Hospital Municipal Manuel Jaime Neves Osterno, convocando-

os para sessão ordinária próxima, e, com base, ainda, nos termos do Art. 35 do 

RI, informa à Mesa Diretora os quesitos a serem tratados. 

1) Suposto desvio de medicamentos por cerca de 90% dos servidores do 
Hospital Municipal Manuel Jaime Neves Osterno (acusação feita pelo 
Vereador Antônio Erivaldo Fonteles em campanha eleitoral, no mês de 
setembro, em palanque); 

 
2) Ocultamento de medicamentos, dificultando o atendimento efetivo à 

população. 
 
 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 25 

de outubro de 2016. 

 

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO 
Vereador 
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Justificativa 

 

São públicas e notórias as ações que vêm sendo desempenhadas por este 

Poder Legislativo, no sentido de levantar, fiscalizar e promover melhorias no 

atendimento à Saúde Pública Municipal. 

Uma dessas ações consiste na convocação de responsáveis pelos serviços da 

área no Município, motivo pelo qual este Vereador solicita da Casa a 

convocação, para esclarecimentos sobre as ações desenvolvidas no setor. 

Também, fruto desse Requerimento é a acusação feita por candidato ao cargo 

de Vice-Prefeito Municipal, em palanque, nas eleições próximas passadas, de 

que servidores da área nas unidades de Saúde (postos e Hospital Municipal) 

vinham, por questões político-partidárias, dificultando o atendimento à 

população, por meio do desvio de cerca de 90% (noventa por cento) dos 

medicamentos e da ocultação dos mesmos. 

Dessa forma, tendo em vista a necessidade de que a classe de profissionais 

possivelmente lesada seja defendida e, ainda, tenha sua dignidade garantida, 

faz-se necessário que se façam presentes em Sessão Ordinária da Casa 

Legislativa o responsável pela pasta, Senhor (a) Secretário (a) Municipal de 

Saúde, bem como o diretor do Hospital Municipal Manuel Jaime Neves 

Osterno, para que se possa tratar do assunto e, assim, garantir à população 

confiança no trabalho dos referidos profissionais.   

Rogo a Vossa Excelência, com a aprovação do Plenário, o atendimento ao 

disposto neste Requerimento. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 25 

de outubro de 2016. 

 

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO 
Vereador 


