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PROTOCOLO

APROVADO

Em S-EiAM¥S)

Prc4ni9>

N°: 353/18

Data: 26/11/18

Hora: 26/11/18

Visto: Adejacir

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Informação a respeito dos gastos com exames e

laboratórios.

RAPHAEL DIAS SAMPAIO e FERNANDO V. PEPPES,

vereador que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, conforme artigo 113, §3°,

inciso IX do Regimento Interno e em nome do povo de Cornéiio Procópio, REQUER ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Amin José Hannouche, as seguintes informações:

01) Queira informar quanto já foi gasto com exames e laboratórios no ano de 2017/2018?
02) Qual era a previsão orçamentária para o ano de 2018 de gastos com exames e laboratórios?
03) Queira informar quanto está sendo gasto mensalmente pela municipalidade com exames e

laboratórios em Comélio Procópio e com convênios existentes em outras municipalidades?

Anexar planilha descritiva com gastos e valores por prestador de serviço.
04) Queira informar quantos laboratórios prestam serviços para a municipalidade? Favor enviai

cópia dos contratos?

05) Queira informar se os pagamentos estão sendo feitos dentro dos prazos estabelecidos no
contrato?

06) Queira informar se os laboratórios deixaram de prestar serviços para a municipalidade e por
qual motivo?

07) Queira informar qual sistema de informática e utilizado para fornecimento de exames para
pacientes da rede municipal de Cornéiio Procópio?

08) Queira informar em qual período o sistema de informática teve problemas, quais os motivos
e se tais problemas já foram corrigidos?
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09) O que foi feito para corrigir o problema no sistema de informática responsável pela entrega

de exames para pacientes pela municipalidade de Cornélio Procópio?

JUSTIFICATIVA

O presente pedido tem por finalidade a fiscalização dos

serviços contratados, bem como, se os pagamentos estão sendo feitos de acordo com o contratado.

^  Acontece que, populares tem denunciado o atraso na

entrega de exames laboratoriais pelos serviços do Município. Ainda segundo os populares tal atraso

se deve a falta de pagamento de laboratórios, mas estariam informando erroneamente que é

problema no sistema de infonnática.

Diante disso, para esclarecer tais fatos e verificar o que

pode ser feito para corrigir faz-se necessário tais esclarecimentos.

/^ornélio Procópio, 25/qe novembro de 2.018.

/inxd^)
Raphael Dias Sampaio

Vereador - P
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Fernando V. '

Vereador - PMDB
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