
LIDO NO EXPEDI 

Secretaria ARINO KUTIANSKI 
Vereador PREFEITURA MUNICIPAL DE INICIO MARTINS 

RECEBIDO em! 

_Na! 

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

REQUERIMENTO N.° 06/2021 

Exmo. Sr. 
EDMUNDO VIER 
DD. Presidente da Câmara Municipal 

O Vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente e com base ao 
que dispõe o Artigo 19, incisos XIII e XXI, da Lei Orgânica Municipal, e os Artigos 223, inciso 
VIII, e 309, inciso III, do Regimento Interno desta Casa de Leis, Requerer, após ouvido o 
Soberano Plenário, o envio de expediente ao Prefeito Municipal solicitando a seguinte 
informação: 

- "Qual empresa terceiriza a contratação de profissionais médicos; 

- Quantos profissionais médicos vem atuando no município contratados por 

essa empresa e o valor pago a cada um desses profissionais; 

- Relatório dos trabalhos efetuados por esses profissionais nos últimos noventa 

dias, e 

- Valor total e prazo do Contrato efetuado com a empresa". 

JUSTIFICATIVA 

O presente Requerimento tem por objetivo buscar informações a respeito do número 
de médicos que atualmente prestam serviços ao município de forma terceirizada, 
especialmente considerando que nos últimos dias tem chegado à minha pessoa várias 
reclamações por parte da comunidade de que ao procurar atendimento médico, seja no 
Pronto Atendimento Municipal ou mesmo nas Unidades de Saúde, vem sendo informada de 
não haver médicos para atendimento. 

Considerando que a contratação de tais profissionais através da empresa da qual 
pede-se informações gera despesas ao município, e assim os serviços devem ser prestados 
visando o atendimento da população, solicito o apoio dos nobres pares na aprovação do 
pedido a fim de que possamos ter conhecimento principalmente dos valores que vem sendo 
despendidos pelo município, além de um conhecimento específico quanto aos atendimentos 
e assim informarmos também os usuários. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Municipal de lnácif Martins, em 16 de novembro de 2021 il  

APROVADO 
Sessão do 

Presidente 
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