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MOÇÃO

O Vereador que subscreve, nos termos do ar�go 87, inciso VII, e ar�go 95, ambos do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Porto Alegre, solicita, após ouvido o Plenário desta Casa Legisla�va, a aprovação
da presente MOÇÃO DE REPÚDIO ao desmonte do Ins�tuto de Assistência à Saúde dos Servidores
Públicos do Rio Grande do Sul. (IPE-Saúde)

 

Trata-se de moção de repúdio ao desmonte ao IPE-Saúde, maior prestador de serviços de saúde dos
servidores público do Estado do Rio Grande do Sul. Como sabido, o IPE-Saúde atende quase um milhão
de pessoas e, a alguns anos vem sofrendo sérios prejuízos, como congelamento de salários; não
contratação de novos servidores; excesso de demanda, acarretando demora no atendimento; e
precariedade nos serviços.

Todos esses problemas se dão em função da dívida do Ins�tuto de mais de R$ 1 bilhão, consequência das
polí�cas nefastas dos úl�mos governos, especialmente da gestão de Eduardo Leite. Em função disso, o
IPE corre o risco de não poder atender seus conveniados, caso a situação se mantenha, sobrecarregando
assim, o Sistema único de Saúde (SUS).

 

Ante o exposto, rogo aos nobres colegas a aprovação da presente Moção de Repúdio, pelos fundamentos
acimas expostos.

 

Em caso de aprovação do presente, solicita-se o encaminhamento para o Gabinete do Governador do
Estado do Rio Grande do Sul, na figura do Senhor Governador Ranolfo.

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador, em 30/04/2022, às
12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0375313 e o código CRC 77EE2EC3.
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