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REQUERIMENTO N.º 02/2019

Os

Edis

subscritores

do

presente

REQUERIMENTO, Vereadores, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no artigo 139, inciso XI, do Regimento Interno desta Câmara
Municipal, após discussão e votação deste Augusto Plenário, REQUER ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o esclarecimento das seguintes
informações:

1. Segundo a reunião realizada na capela do hospital Santa Luzia de
Duartina, após anunciar a intervenção judicial aos funcionários e
autoridades ali presente, o Sr. Prefeito Aderaldo Pereira de Souza Junior,
fez a seguinte afirmação: “Não vamos demitir e nem contratar ninguém, até
que haja definição, sobre o futuro da irmandade do hospital de Duartina,
sendo está responsabilidade da mesma”. Como não foi realizado está
informação, esclareça:
A. Qual foi o motivo do desligamento, referente ao médico responsável
ao corpo clinico do hospital Santa Luzia, no qual, estava prestando
um ótimo serviço, relato de moradores e funcionários.
B. Sabendo que é notório, o fato de ter um novo diretor clinico no
hospital, quais os dados referente a sua especialização e experiências
junto aos demais hospitais, por razão de conhecimento, houve a
busca por outros médicos para ocupar o posto de diretor clinico,
quais os nomes?
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C. Qual o nome do novo diretor clinico, há parente na administração
pública, qual o cargo que ocupa, sua contratação foi por indicação?
D. Houve a demissão ou contratação de mais profissionais para o
hospital Santa Luzia? Caso tenha havido o desligamento, quais os
nomes?
E. Referente a remuneração, quais os valores pagos ao ex-diretor
clinico e o valor do atual, apresente nota.
JUSTIFICATIVA:
O Requerimento é um instrumento de fundamental importância, para
garantir ao Poder Legislativo a efetiva realização do poder de fiscalizar.
Nesse sentido, requeiro as informações acima para melhor executar as
minha funções parlamentares e prestar esclarecimento à população.

Termos em que, pede deferimento.

Duartina /SP, 31 de Janeiro de 2019.
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VEREADOR
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