
Pedido de Informação nº 0046/2021 
 

 

O Vereador e Presidente da Câmara Municipal WELINGTON FRANCISCO DE 

MOURA, vem perante esta Mesa Diretora, na forma da Lei, apresentar este pedido de 

informação, solicitando do Executivo Municipal os seguintes esclarecimento:  

• Informo que realizei visita nas dependências da UBS Santa Bárbara, no dia 26 

de agosto de 2021, onde fui autorizado e acompanhado pela Coordenadora 

daquela UBS; 

• Informo ainda que, quando da realização dessa visita, em um dado momento, 

chegou na UBS uma pessoa conhecida por Juarez, que adentrou nas 

dependências da UBS, onde se dirigiu até à mim e demais servidores que 

estavam me prestando informações e a pessoa de nome Juarez, veio me 

indagar e me questionar sobre a minha visita naquela Unidade de Saúde. 

Cordialmente, me dirigi à essa pessoa conhecida por Juarez e lhe perguntei 

qual era a sua função, onde o mesmo me respondeu que era funcionário 

daquela UBS. Após sua resposta, lhe pedi licença sobre a sua interferência nos 

assuntos que ali eram tratados, pois, como de praxe, a minha visita estava 

sendo realizada e acompanhada desde o início pela Coordenadora daquela 

Unidade de Saúde. Diante de tais circunstâncias, solicito informações com 

relação ao funcionário Juarez, informando-me o seu nome completo, data de 

admissão, qual é o vínculo desse funcionário, ou seja, concursado, 

comissionado (caso seja comissionado, informar sua DAS), contratado (caso 

seja contratado, informar qual é o objeto desse contrato, valor e prazo do 

contrato) e suas atribuições.  

 

 

 JUSTIFICATIVA:  

Informo que a visita foi realizada com a devida autorização e 

acompanhamento da Coordenadora daquela Unidade de Saúde. 

Zelando pela transparência nas ações realizadas no Poder Executivo 

Municipal,      faz-se necessário o pedido de informação para que acompanhemos as 

ações realizadas para atendimento da população. 

 

 

Mateus Leme, 1 de setembro  de 2021. 

 

 

WELINGTON FRANCISCO DE MOURA 

Presidente da Câmara Municipal  

 

 


