
Requerimento Nº: 3593 / 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE A DIRETORIA DO HOSPITAL GERAL

DE FORTALEZA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES DO SEU SETOR DE

PEDIATRIA, COM VISTAS A INFORMAR ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO

EM QUE SE ENCONTRA, SE HÁ POSSIBILIDADE DE FECHAMENTO, E

EM CASO DE RESPOSTA POSITIVA, QUAL SERIAL O REAL INTERESSE

EM REALIZAR SEU FECHAMENTO, NA FORMA QUE INDICA.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente a Diretoria

do Hospital Geral de Fortaleza, solicitando informações do seu setor de pediatria, com vistas a informar acerca da atual situação em

que se encontra, se há possibilidade de fechamento, e em caso de resposta positiva, qual serial o real interesse em realizar seu

fechamento.

Justificativa:

Este parlamentar, zelando e representando os interesses do povo cearense, protocola a presente solicitação, pois recebeu a

informação de que o setor de pediatria do Hospital Geral de Fortaleza estaria na iminência de encerrar suas atividades e serviços. 

	Tentamos diligenciar para sabermos da real situação em que se encontrava o setor de pediatria do Hospital Geral de Fortaleza, mas

sem sucesso, o que nos faz apresentar a presente proposição.

	Imperioso destacar que o Hospital Geral de Fortaleza, em especial o setor de pediatria, presta relevantes serviços para a população

do Estado do Ceará e a mera possibilidade de fechamento, nos causa enorme preocupação.

	Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste requerimento, solicito

gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

Sala das Sessões, 17 de Julho de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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