
      

 

 

 

 

 
 

 

REQUERIMENTO 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores: 

 

O Vereador Vitório Francisco Dalcero, MDB, REQUER a Vossa 

Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Presidente do IPE Saúde Sr. Júlio 

César Viero Ruivo
1
 sobre o não credenciamento do Pronto Socorro 24 horas do Hospital 

Beneficente Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha – RS aos segurados do IPE Saúde, 

até o presente momento. 

 

Considerando que: 

 

1.  Através do ofício nº 102/2013 de 24 de junho de 2013, registro de protocolo 046456-

24.42/13-0 o Hospital Nossa Senhora de Fátima solicitou o credenciamento e não foi 

atendido;  

2.  No dia 19 de março de 2021, novamente, agora por e-mail, a direção do Hospital 

Fátima enviou um ofício 051/2021 solicitando o credenciamento do Pronto Socorro 24 

do hospital e até o presente momento não obteve retorno; 

3.  No dia 15 de março de 2021 em reunião virtual com representantes do IPE Saúde, 

Deputado Estadual Tiago Simon, Vereador Vitorio Francisco Dalcero e a Diretora do 

Hospital Andreia Francescatto Vignatti, ficou acertado o credenciamento do Pronto 

Socorro 24 do hospital pelo IPE Saúde; 

4.  Já se passaram mais de 30 dias e o IPE Saúde não realizou o credenciamento, e isso 

nos preocupa, pois estamos em plena pandemia da Covid-19 e o inverno se aproxima,  

época de maior incidência de síndromes gripais; 

5. Solicitamos também, o credenciamento de todos os procedimentos e exames do 

Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, aos segurados do IPE Saúde; 

6. E, por considerar muito importante o atendimento aos segurados do IPE Saúde de 

nosso município e região, pelo Hospital Fátima, solicitamos o envio deste ofício. 

 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 29 de abril de 2021. 

 

 

Vereador Vitório Francisco Dalcero 

Bancada MDB 
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