
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

REQUERIMENTO N° 010/2022 

ASSUNTO: PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE OBRA QUE ESTÁ SENDO 

EXECUTADA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL 

REQUERENTE: MARINO KUTIANSKI 

REQUERIDO: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

O Vereador que a este subscreve, amparado no Regimento Interno, art. 223, inciso 

VIII, e 309, III, e na Lei Orgânica Municipal, art. 19, incisos XIII e XXI, vem à presença de 

Vossa Excelência, requerer a aprovação do presente requerimento, que solicita informações 

sobre a obra que se encontra em execução no posto de saúde central. 

Senhor Presidente, necessário que seja oficiado a Secretária de Obras em virtude 

da falta de informação sobre o serviço em execução na unidade de saúde da região central. 

Em visita à unidade constatei diversas irregularidades na execução da obra,está sendo 

utilizado pouca ferragem nas vigas e fundações, colunas quebradas e paredes fora de 

alinhamento, serviço muito mal executado até o momento podendo vir a causar prejuízos 

futuros ao cofre do município. 

Apesar de disponíveis no portal de transparência do Poder Executivo parte das 

informações aqui solicitadas, há uma obscuridade em alguns dados que aqui neste 

requerimento estou solicitando, visando levar a conhecimento dos munícipes porque nem 

todos tem acesso à informação. 

Solicito explicações com todas as informações referentes ao valor licitado pela obra, 

prazo de entrega, empresa executante, planilha orçamentária de valores, o que será feito, 

valor inicial da obra, engenheiro responsável pelo projeto, engenheiro responsável pela 

fiscalização, de qual recurso é proveniente a verba destinada a esta execução, se já foi 

repassado algum valor a executante e se pago algo qual o valor. 

Portanto, solicito explicações e relatórios completos com todas as informações 

referentes a esta construção, ademais sabemos que a fiscalização do erário público é o 

compromisso em que assumimos com a sociedade quando fomos escolhidos por nossos 

eleitores, desta forma o setor responsável deve cumprir com sua obrigação e prestar as 

informações sobre a referida obra citada. 

Sem mais para o momento, agradeço a atenção, certo de que os nobres Edis serão 

favoráveis à causa. 
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Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Câmara Municipal de Inácio Martins, 17 de outubro de 2022. 

armo Kutianski 
Vereador 
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