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INDICAÇÃO Nº 0022/2019
Por proposição do Vereador infra-assinado, nos termos do Regimento Interno desta Casa de
Leis, requer que esta Indicação seja submetida ao Plenário, para apreciação e envio ao Senhor Prefeito
Municipal, visando:
"Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine
junto ao setor competente sejam construídas guaritas de vigilância nas Escolas e CEIs do
Município, com a designação de servidores da Secretaria de Educação que se encontram em fase
de readaptação, para recepcionar os alunos e supervisionar a saída, proporcionando maior
segurança nos estabelecimentos educacionais do Município. A utilização dos servidores em
processo de readaptação visa não onerar a folha salarial com novas contratações"

Nestes Termos
Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 20 de março de 2019.

OFICIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Nº 0021/2019
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado em:
www.camarabarravelha.sc.gov.br/doc
pelo código 5190320
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Barra Velha, 20 de março de 2019.

Senhor Valter Marino Zimmermann
Prefeito Municipal de Barra Velha/SC

Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento a legislação em vigor, venho oficiar a Vossa Excelência o envio dos
Requerimentos aprovados em Sessão Ordinária de 19.03.2019, a saber:
Requerimento nº 002/2019 do Vereador Thiago Pinheiro: "Requer seja apresentado a esta
Casa de Leis um cronograma de aplicação da dotação de R$ 54.000,00 aprovada na Lei Orçamentária
de 2019, destinada ao Programa Bolsa Atleta";
Requerimento nº 008/2019 do Vereador Thiago Pinheiro: "Requer sejam prestadas
informações referentes ao transporte escolar da rede municipal de ensino, ante a situações de
anormalidades que estariam ocorrendo, relatadas em reunião preparatória da Câmara Mirim, suscitando
os seguintes questionamentos:
l - Está ocorrendo a superlotação dos ônibus do transporte escolar, em que grau, em quais linhas? Essa
situação estaria motivando a disputa pelos assentos, com óbvias vantagens aos alunos maiores, em
detrimento às crianças, que, nesse caso, estariam viajando em pé, com riscos à sua segurança? Os
monitores estão supervisionando e disciplinando tais situações?
II - Procede a informação de que existe a disponibilidade de ônibus parados na Garagem do Município?
Nesse caso, por quê não estão sendo utilizados, a se confirmar o quadro de superlotação de algumas
linhas? Por quê optou-se pela terceirização do serviço?
Atenciosamente,

OFICIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Nº 0022/2019
Barra Velha, 20 de março de 2019.

Senhor Daniel Pontes da Cunha
Presidente da FUMTEC
Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
BARRA VELHA/SC
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Prezado Senhor,
Em cumprimento a legislação em vigor, venho oficiar a Vossa Senhoria o envio de
requerimento aprovado em Sessão Ordinária de 19.03.2019, a saber:
Requerimento nº 002/2019 do Vereador Thiago Pinheiro: "Requer seja apresentado a esta
Casa de Leis um cronograma de aplicação da dotação de R$ 54.000,00 aprovada na Lei Orçamentária
de 2019, destinada ao Programa Bolsa Atleta".

Atenciosamente,

REQUERIMENTO N° 0013/2019
O Vereador Thiago Henrique Pinheiro, com apoio dos demais edis que subscrevem, no uso
de suas atribuições legais, com fulcro no art. 32, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal c/c art. 243, inciso
I, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Barra Velha, requer a Vossa Excelência seja
submetido ao egrégio Plenário, Pedido de Informação dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, nos
seguintes termos:
"Requer seja encaminhado a esta Casa de Leis cópia do Contrato de Prestação de
Serviços de uma escavadeira hidráulica - hora máquina e combustível - que operou na Pedreira
do Município nos meses de agosto a novembro de 2018, totalizando despesa aproximada de R$
500.000,00. Requer igualmente que sejam enviadas cópias dos registros de medição de horas de
trabalho, medição e controle de abastecimento, bem como cópias dos empenhos"
Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 20 de março de 2019.

REQUERIMENTO N° 0014/2019
O Vereador Marcelo dos Prazeres Nogaroli, com apoio dos demais Edis que subscrevem, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 32, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal c/c art. 243,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Barra Velha, requer a Vossa Excelência seja
submetido ao egrégio Plenário, requerimento fundamentado nos seguintes termos:
"Requer seja convocado o Prefeito Municipal, o Secretário Municipal de Saúde, o
Procurador Jurídico e o Controlador Geral para comparecimento em Sessão Ordinária nesta Casa
de Leis, em data a ser definida, com objetivo de esclarecer ao Poder Legislativo e à comunidade
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em geral sobre a situação da verba de R$ 2.200.000,00 liberada pelo Ministério da Saúde já no
governo anterior, para construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento em Barra Velha, cuja
liberação estaria na dependência da regularização de pendências de dívida ativa junto ao Governo
Federal. Que a Administração Municipal possa esclarecer quanto a essa circunstância e como se
posiciona em relação a esse investimento no Município"
Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 20 de março de 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado em:
www.camarabarravelha.sc.gov.br/doc
pelo código 5190320

Página 4 / 4

