
MOÇÃO N° 010/21 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBIRUBÁ, 

manifesta a aprovação unânime, pelo seu Colendo Plenário, da presente MOÇÃO DE APELO à 

retomada do atendimento presencial aos usuários do IPE-Saúde no Município de Ibirubá, nos 

seguintes termos: 

 

Em razão da pandemia pelo novo coronavirus, foi suspenso o 

atendimento presencial nos postos do IPE-Saúde do interior do Estado, ocasionando graves 

prejuízos aos usuários do plano de saúde, notadamente àqueles menos afeitos às novas 

tecnologias digitais, que encontram grandes dificuldades para resolverem seus problemas. 

Na área da saúde, os prejuízos com o fechamento dos postos do 

IPE-Saúde é mais evidente, tendo em vista o aumento na demanda dos serviços de atendimento 

para o tratamento da COVID-19, além daqueles decorrentes dos ainda estudados efeitos pós-

covid, que podem perdurar por meses após a remissão da fase aguda da doença. 

Não se desconhece a necessidade das cautelas necessárias à 

prevenção do COVID-19, mas também é preciso pontuar que os diversos setores da nossa 

sociedade, estão corajosamente desenvolvendo suas atividades, seguindo os protocolos 

estabelecidos pelo Governo do Estado, trabalhando para garantir o bem-estar da população. 

O Município de Ibirubá contava com um posto de atendimento do 

IPE-Saúde, que era custeado pelo Município, com a cedência de servidor público, que prestava o 

atendimento aos usuários do Plano, inclusive provenientes de municípios vizinhos, e que poderia 

ser reaberto, seguindo os protocolos preconizados, nos mesmos moldes daquele que funcionava 

até então.  

Assim, serve a presente como apelo ao bom senso e à 

responsabilidade das autoridades públicas, a fim de que seja retomado o atendimento presencial 

aos usuários do IPE-Saúde no Município de Ibirubá, em parceria com o Poder Público Municipal, 

razão pela qual, solicitamos o vosso empenho na resolução do problema.   
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Do exposto, requeremos que a Casa aprove a presente Moção, 

para que seja encaminhada ao Diretor-Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde, e à Associação das Câmaras Municipais 

do Alto Jacuí - Ascamaja. 

 

Sala de Sessões, 21 de junho de 2021. 

 

Verª. Jaqueline Brignoni Winsch, 

Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXMO. SR. 

ROBERTO FORCHESATTO 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ALTO JACUÍ - 
ASCAMAJA 

FORTALEZA DOS VALOS/RS 


