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REQUERIMENTO Nº 013/2018 

 

Os Vereadores que este subscreve, com assento nesta Casa 
Legislativa, vem perante Vossa Excelência, amparado na Legislação Vigente, 
solicita à Vossa Excelência a inclusão do presente Requerimento para 
apreciação e votação do plenário, e se aprovado seja, enviado ofício ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo Senhor Prefeito Sebastião Elias 
da Silva Neto, para cumprimento: 

 

Requerendo-lhe: 

Requer que seja encaminhado a esta Casa de Leis, relação dos 
motoristas que trabalham na Saúde (Fundação Municipal de Saúde), tanto nas 
ambulâncias, Micro-ônibus e Vans, bem como no programa Saúde da Família. 

Requer ainda que seja encaminhado dentro do prazo regimental e da Lei 
Orgânica Municipal (30 dias improrrogáveis), cópia de todos os holerites, 
contendo salário base, adicional noturno, insalubridade, horas extras e demais 
benefícios trabalhistas porventura pagos a esses motoristas, desde o dia 01 de 
janeiro de 2017 até 30 de Março de 2018. 

Requer por fim cópias das escalas de trabalho de todos os integrantes 
do corpo de motoristas da Fundação Municipal de Saúde de Paulo Frontin/PR, 
desde o dia 01 de janeiro de 2017 até 30 de Março de 2018. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Chegou ao conhecimento destes vereadores de que não esta havendo 
paridade nas escalas e nem nos valores pagos aos motoristas, onde uns 
ganham valores elevados, enquanto outros ganham bem abaixo e seus 
colegas também motoristas. 

Tal situação não pode ocorrer se todos trabalham a mesma quantidade 
de horas, ou ainda que outros perfazam mais horas trabalhadas durante o mês, 
deve a fundação Municipal de Saúde se atentarem para que os motoristas não 
ultrapassem os limites estabelecidos pela CLT, pois a saúde do trabalhador e a 
segurança dos pacientes deve vir em primeiro lugar. 
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O trabalho dos Vereadores, além de análise dos projetos de Lei oriundos 
do Poder Executivo, também se funda na fiscalização das contas do Município 
e de pessoal, e é justamente aquilo que a população mais espera de um 
Vereador, que exerça a fiscalização constante dos Atos do Poder Executivo. 
 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

Sala de Sessões, 23 de Abril de 2018. 

 

 

 

ERNANI JOSÉ KRUK 
Vereador 

 
 
 

JANDIR MACHADO DE AZEVEDO 
Vereador 

 
 
 

ROSALINA BULAT 
Vereadora 

 

 

 

 

Á Vossa Excelência o Senhor: 
JULIANO FRANCZAK 
Presidente do Poder Legislativo Municipal  
PAULO FRONTIN – PR. 


