
ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Gabinete do Vereador Gilberto Pereira

Excelentíssimo Senhor
ANTÔNIO CLÉSIO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Imbituba/SC

REQUERIMENTO 19/2020

GILBERTO PEREIRA – BETO (PL), vereador do município de Imbituba, vem, no exercício
de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência, nos termos do Art. 04, inciso X, art. 117, §
3°, incisos III e VIII, e art. 135, todos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Imbituba,
após leitura em plenário, REQUERER ao Senhor Rosenvaldo da Silva Junior e a senhora Graciela
Wiemes Ribeiro, respectivamente Prefeito Municipal e Secretária Municipal da Saúde,  prestação
de  contas  dos  recursos  federais  PAGOS,  que  entraram  no  caixa  do  município,  direto  à
Secretaria Municipal de Saúde, requeridos por este vereador ao Senhor Jorginho Mello, Senador
da República, cito:

1. R$  100.000,00  através  da  Emenda  de  Bancada  nº  71260002,  de  novembro  de  2018,
destinado para ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Alto Arroio;

2. R$  218.202,57  através  da  Emenda  de  Bancada  nº  71260001,  de  dezembro  de  2019,
destinado para compra de um imóvel no bairro de Araçatuba para implantação da Unidade
Básica de Saúde;

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

Para  conhecimento  deste  Vereador,  bem  como  dos  demais  membros  do  Poder
Legislativo, na sua função constitucional de fiscalização da aplicação dos recursos públicos, bem
como para esclarecimentos que se fazem necessários à população, em especial aos moradores dos
bairros de Alto Arroio e Araçatuba que sofrem com precariedade dos prédios da UBS, sendo o
primeiro prédio próprio e o segundo locado e ambos estão fora dos padrões adequados para prestar
serviço de saúde pública.

No inicio do mandato,  foram varias as solicitações ao Executivo Municipal,  ofícios,
indicações  que  passou  por  essa  Casa,  reuniões  com a  secretaria,  prefeito  e,  todas  as  mesmas
respostas, dificuldade de recurso e projeto. Fomos à AMUREL, conseguimos tirar  da gaveta os
projetos e enviaram ao município e, na busca de recursos, fomos até no secretario de estado da
saúde na época mas foi no senador Jorginho Mello que nosso pleito foi atendido e sempre divulgado
nas redes sociais.

A título de conhecimento,  anexo minhas publicações nas redes sociais onde as fotos
comprovam a entrega do documento pelo Senador da República, entregue em mãos para este Edil e
em ambos os casos na presença do prefeito municipal que se comprometeu publicamente, ainda
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registrados em reunião do conselho municipal de saúde que na qual, solicito o encaminhamento
desta proposição para conhecimento e manifestação.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Colegas para aprovação.

Sala das Sessões, 09 de outubro de 2020.

GILBERTO PEREIRA - BETO
Vereador de Imbituba
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