ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

REQUERIMENTO Nº 0206/2018
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES
O VEREADOR DAVID MORO, CONSIDERANDO A REAL NECESSIDADE DO QUE VEM
ALEGAR, REQUER:
Ao Diretor do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages, Ilustríssimo Senhor
Fernando Castanheira;

Considerando que o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres era
administrado pelas irmãs da Divina Providência, e que as ultimas informações é de que
este foi vendido para uma congregação de São Paulo, sendo que os funcionários já foram
avisados a respeito da concretização da venda e que os novos proprietários devem
assumir em breve. Fato este que está trazendo uma certa indignação a população
lageana, pois muito dinheiro público foi investido no Hospital.
Diante disso solicitamos as seguintes informações:
1 - Com a venda do Hospital como ficará a questão de todas as emendas, verbas e
dinheiro público que nele foi investido?
2 - Com relação a Cardiologia, a qual recebeu uma emenda parlamentar da Deputada
Federal Carmen Zanotto, como ficará esta questão com a venda do Hospital?
3 - Por qual valor foi vendido o Hospital? Quando foi realizada a venda? E por qual
motivo?
4 - Outras empresas ou entidades manifestaram o interesse em comprar o Hospital? Se
sim, quais?
5 - Por que uma empresa de São Paulo ganhou as negociações?
6 - O Hospital foi vendido sem dívidas? Se possui dívidas favor enviar uma relação destas.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2018.

David Moro (MDB)
Vereador
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Requer informações sobre a venda do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

