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ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 005/2014 

 

Ilustríssimo Senhor 

MILTON RODRIGUES DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Rio Bonito do Iguaçu - PR 

 

Os Vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições legais, 

regimentalmente solicitam a Vossa Excelência, seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal,  

para que de acordo com o artigo 90 Inciso X da Lei Orgânica Municipal, seja prestado no prazo 

de 30 (trinta) dias as seguintes informações: 

 

I – Cópia das Ordens de Compras e Notas Fiscais dos medicamentos 

adquiridos e recebidos na Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito do Iguaçu no 

Exercício de 2014 até a presente data; 

II – Quem é o servidor público responsável pelo recebimento dos 

medicamentos conforme Ordens de Compras e Notas Fiscais; 

III – Relatório dos medicamentos entregues por paciente, discriminado por 

nome e data em 2014; 

IV – Qual a efetiva função do empregado público, Victor Olívio Abreu de 

Lima, nomeado através do Decreto nº 058/2014 para exercer cargo em comissão - símbolo 

CC-3; 

V – Por qual motivo o veículo da Secretaria de Saúde (Meriva), placa EBE 

2611, não está adesivado com o adesivo do Município conforme a Lei Municipal nº Lei nº 

793/2009 de 3 de Junho de 2009 que Prevê identificação nos veículos do serviço público municipal. 

VI – Quais os laboratórios credenciados para exames; 

VII – Relação contendo nomes das pessoas que foram atendidas com exames 

no último mês, bem como contendo os valores de cada um; 

VIII – Relatório dos Contratos de Prestação de Serviços, contendo nomes e 

valores; 

IX – Relação da quantidade de médicos contratados para trabalhar no 

Município, contendo nome, seus respectivos salários e carga horária; 

X – Quantos e quais são os veículos a disposição da Secretaria de Saúde; 

XI – Relação de servidores da citada Secretaria, contendo nomes e suas 

respectivas funções; 

XII – Quantas e quais são as pessoas cadastradas nos Programas de 

Hipertensão e Diabetes.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se tal pedido considerando a função fiscalizadora, bem como na 

qualidade de representante do povo que cobra tais informações e merece esclarecimentos. 
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Esperamos aprovação unânime dos nobres pares. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu/PR, 18 de agosto 

de 2014. 

 

 

 

Vereadores  

 

 

IRINEU FERREIRA CAMILO 

 

 

MILTON RODRIGUES DA SILVA 

 

 

DAIZI CAMELLO 

 

 

JOÃO LAERTE BOVINO  

 

 

NELÇO BORTOLUZZI 

 

 

LAERTES CARADOR MOREIRA 

 

 

ANDERSON DE OLIVEIRA 

 

 

JUCIMAR PÉRICO 

 

 

OSÉIAS DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

  


