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LíDO EM PLbNÁRIO EM / A  / o i / REQUERIMENTO N.° 015/2021.

TE!equeiro a Mesa, depois de ouvido o plenário e cumprida às 
formalidades regimentais, que seja feito veemente ao Excelentíssimo Senhor 
Vereador Pedro Fidelis, PRESIDENTE desta Casa Legislativa, que estude a 
possibilidade, com fulcro no Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
objetivando "DESMEMBRAR", através de Portaria, a qual é o instrumento legal 
desta Casa, e da Presidência, no intuito, de ser refeito a Portaria de n° 
011/2021, a qual designa os membros titulares e suplentes das Comissões 
Permanentes da Câmara Municipal da Aliança, “CRIANDO UMA NOVA 
COMISSÃO, A QUAL SERIA A COMISSÃO DE SAÚDE”, haja vista que, esta por 
sua vez, encontra-se agregada à Comissão de Educação, Cultura e Meio 
Ambiente.

JUSTIFICATIVA

De certo, entendemos que, muitos poderiam afirmar que, não 
haveria necessidade de fazer tal alteração, haja vista, a atual formação já 
existe a muitos anos nesta Casa Legislativa, todavia, o momento o qual 
estamos vivenciando é impar e diferente de todos os momentos, como é 
sabido, o mundo todo vivência uma Pandemia da Covid-19, e hoje muito 
mais, com suas variações e mutações, matando horrores de pessoas no 
mundo.

Todavia, o que seria esta alteração, será que por ventura os 
projetos da saúde, oriundo do Executivo Municipal ou até mesmo, de 
qualquer um vereador, não seriam obstante, apreciada pela Comissão de 
Saúde, na forma em que se encontra, lógico que sim, no entanto, o 
desmembramento, nos dará mais possibilidades de debruçarmos ao estudo 
dos projetos de forma mais ampla, e mais, tudo que fosse no tocante à 
saúde, teríamos uma comissão específica para seu estudo.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 27 de abril de 2021.
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