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SENHOR PRESIDENTE: 
 
O Vereador que este subscreve requer que depois de ouvido o douto Plenário esta Casa 

requer ao Poder Executivo Municipal e a Secretaria responsável que REITERE O PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
Nº 033/2021 que dispõ sobre: PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 
 

JUSTIFICATIVA: 
                         

Em 18.03.2021 foi protocolado o pedido de informação nº 033/2021, devidamente aprovado 
por unanimidade em Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do Município de Osório, que dispõe sobre 
o pagamento dos servidores públicos da secretaria de saúde. Em resposta o Poder Executivo municipal, 
através do ofício nº 122/2021, respondeu seguinte:  

 
“(...) todos os servidores são pagos em dia corretamente, incluindo servidores e médicos. 
Existem convocações, todas feitas antecipadamente, com escalas e horas calculadas 
previstas. Todos os servidores que precisam viajar têm direito a receber diária, seja ele 
motorista ou não. Os restaurantes permaneceram trabalhando com algumas restrições e 
com os cuidados exigidos pelo decreto existente. Hoje a Secretaria dispõe de 14 motoristas, 
todos recebem EPIs, como máscaras, álcool gel e inclusive esses itens também estão 
disponíveis nos veículos para os pacientes, que utilizam o transporte da Secretaria.” 

 

Como pode se observar, a resposta do Poder Executivo é genérica, vaga e ambígua sendo 
necessária, portanto, a reiteração das perguntas formuladas no Pedido de Informação nº 033/2021, cópia 
em anexo.  

Ademais, requer sejam as perguntas respondidas conforme os questionamentos apontados de 
forma individual, na forma em que foram redigidas.  

Desse modo, conto com o apoio e com a apreciação dos Nobres colegas Vereadores.  
 

Sala de Sessões em 01 de Março de 2021. 
 
 

Vereador Ricardo Bolzan 
Bancada do PDT 

 
 
 
 


