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REQUERIMENTO  VERBAL Nº 030/2018 

O Vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem 
perante Vossa Excelência, amparado na Legislação Vigente, solicitar a inclusão do 
presente Requerimento Verbal 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: 

Para que seja encaminhada a esta Casa de Leis, cópia do Projeto de Reforma 
do Hospital Municipal São João Batista, delineando se o valor gasto foi oriundo de 
outra Esfera Governamental, bem como se já está terminada ou quanto ainda falta em 
percentual da obra para seu término. 

JUSTIFICATIVA: 

A Prefeitura Municipal iniciou no ano passado a reforma de parte do Hospital 
(externa), e esta fazendo internamente. Porem há muitos comentários sobre esta 
reforma, em virtude de que até o momento ainda não houve nenhuma prestação de 
contas do ultimo quadrimestre da Saúde não foi informado qual o total gasto ou que 
ainda será gasto nesta pequena reforma. Na resposta é interessante que Vossa 
Excelência demonstre quanto já foi gasto e quanto mais será necessário para a 
conclusão. A origem dos recursos e quais reformas foram ou serão feitas ainda, tais 
como: se a parte elétrica, hidráulica, estrutural, pisos, paredes, etc. 

A resposta deverá ser por escrito e se atentar para o que foi solicitado, pois é 
inadmissível respostas vazias ou sem abordagem das informações que foram 
solicitadas. 

Nós, os Edis, Representantes do povo e todos Nós Edis e Prefeito devemos 
respeito para com o dinheiro público e manter informada a população de como e onde 
esta sendo gasto o dinheiro de seus impostos. 

Nestes Termos, 
Pede deferimento. 
Sala de Sessões, 10 de Julho de 2018. 

 
 

CELSO OSMAR KAMINSKI 
Vereador 

 
Á Vossa Excelência o Senhor: 
JULIANO FRANCZAK 
Presidente do Poder Legislativo. 
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