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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 as informações, 

se a empresa ABRASSI editou Regulamento do Funcionamento e Procedimentos da UPA 

para contratação de serviço, obras e aquisições diversas. Caso exista tal Regulamento, enviar 

cópia integral com as devidas assinaturas; 

 

2. Enviar cópia de todas as Faturas (Notas Fiscais) de compra de suprimentos farmacêuticos e 

hospitalares, nos meses de março, abril e maio de 2020, bem como cópia dos 

orçamentos/cotações que foram utilizados para escolha da empresa fornecedora de tais 

suprimentos. Caso a aquisição tenha sido realizada através de fornecedor "exclusivo" 

encaminhar cópia da Carta de Exclusividade; 

 

 

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

se foi elaborado um Plano de Trabalho com descrição detalhada do serviço a ser contratado, 

bem como obrigações e responsabilidades de ambas as partes. Caso a ABRASSI possua tal 

Plano, encaminhar cópia integral com as devidas assinaturas;  
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4. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá as informações, 

qual medida é adotada pela empresa ABRASSI para impedir a contratação de funcionários 

com parentesco até o 3º grau. Declarando ainda, se há funcionários que possuem parentesco 

com os dirigentes, sócios e parentes até 3º grau da empresa ABRASSI; 

 

5. Remeter cópia de todas as Licenças e Alvarás solicitados junto as repartições competentes, 

necessários à execução dos serviços objeto do Contrato de Gestão nº 001/2019; 

 

 

6. Remeter cópia dos Relatórios Gerenciais referentes aos meses de março, abril e maio de 

2020. Caso esses Relatórios não tenham sido elaborados, deverá informar os motivos pelo 

qual não foram elaborados. Essa informação deverá ser realizada por escrito, com assinatura 

e identificação da pessoa que fornecerá tal informação; 

 

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

se a empresa ABRASSI adotou pesquisa de satisfação pós atendimento. Se implantou, 

remeter cópia original da pesquisa referente aos meses de março, abril e maio de 2020. Caso 

não tenha implantado a pesquisa, informar quais motivos deram causa; 

 

 

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

se já está implantado e em operação um canal para Ouvidoria exclusiva para atendimento da 

UPA. Informar no nome do servidor responsável por essa atividade, caso seja realizado por 

empresa “quarteirizada” informar o nome da empresa.  
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9. Remeter Relatório mensal com total de manifestações resolvidas pelaOuvidoria e com o 

total de manifestações. 

 

         Sala das Sessões em, 08 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 

 

 


