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CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCOPIO

- — ESTADO DO PARANÁ

EXIVIO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR.

PROTOCOLO

N°; 342/18

Data: 12/11/18

Hora: 08:44

Visto: Adejacir

Saprovado
\  Sale ci&« &8^y&9s

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Informação a respeito dos gastos com empresa

contratada para prestação de sei-viços médicos e equipe

multidisciplinar.

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 Cornélio Procópio, REQUER ao

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

01) Queira informar quanto já foi gasto com a empresa contratada para prestação de serviços

médicos e de equipe multidisciplinar até esse momento, com o envio dos respectivos

empenhos e notas fiscais?

02) Queira informar quanto está sendo pago mensalmente pela municipalidade para a empresa

terceirizada por cada médico, enfermeiro e técnico em enfermagem contratados? Anexar

planilha descritiva com função e valores.

03) Queira informar quantos médicos e suas respectivas especialidades, técnicos em

enfennagem e enfermeiros estão atuando através da empresa terceirizada e em que

localidades?

04) Queira informar se os pagamentos estão sendo feitos dentro dos prazos estabelecidos no

contrato?

05) Queira informar quando foi gasto mensalmente 2017 e 2018 com serviços terceirizados de

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem?
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06) Queira informar quanto foi gasto com médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem no

ano de 2017 e 2018 contratados diretamente pelo município, com benefícios e estabilidade

dos servidores públicos?

07) Queira informar qual a previsão de gastos até finai do contrato em questão?

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.

Além disso, tem por objetivo verificar se os gastos

simbolizam um aumento para a prefeitura se todos os funcionários fossem contratados direto, com

benefícios e estabilidade dos servidores públicos.

omélio Procópio, 12 de novembro de 2.018.

Raphael Dias Sampaio
Vereador-PI

ernando V. Peppes
Vereador - PMDB^
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