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Senhor Presidente: 

 

 Os Vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após 

ouvido o Douto Plenário que esta Casa solicite para a Secretaria Competente as informações e 

documentos solicitados e relacionados abaixo: 

 

1. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá a informação, 

se existe uma Ficha histórica padronizada para registro de intervenções sofridas nos 

equipamentos. Se existe tal documento deverá ser encaminhado uma cópia; 

 

2. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá as informações, 

de como são realizados os controles dos plantões CLTs (folha ponto ou ponto eletrônico), 

horas extras, faltas, atrasos, encaminhando cópia original do referido controle, de todos os 

funcionários que prestam serviços na UPA 24 horas, inclusive de empresas “quarteirizadas”; 

 

3. Remeter relação atualizada dos servidores que prestam serviço na UPA 24 horas, contendo 

nome completo, função, CPF, RG, Identidade Funcional, Registro Profissional, inclusive de 

empresas “quarteirizadas”; 

 

4. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá as informações, 

qual a forma utilizada pela empresa ABRASSI para substituição de funcionário que falte ao 

serviço, como forma de manter o número de funcionários objeto do Contrato, bem como, 
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informar o tempo levado para que se concretize a substituição do funcionário faltante. 

Nessas informações, deverá levar em conta todos os funcionários que prestam serviço na 

UPA 24 horas, inclusive das empresas “quarteirizadas”; 

 

5. Remeter cópia original das escalas de serviço dos servidores que prestam serviço na UPA 24 

horas [funcionários da UPA e funcionários “quarteirizados”] dos meses de março, abril e 

maio de 2020. 

 

         Sala das Sessões em, 05 de Junho de 2020. 

 

 

                       Lucas Azevedo de Paula              Charlon Diego Muller 

                                       Vereador do MDB                             Vereador do MDB 

 

 

                                     Ed da Silva Moraes                          Roger Caputi Araújo 

                                       Vereador do MDB                            Vereador do MDB 


