
ANEXO III - REQUERIMENTOS 

 

Requerimento n° 69/2018  - Os Vereadores signatários vêm, com fulcro no 

art. 61 c/c art. 156 do Regimento Interno, REQUERER a CASAN - Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento, no município de São José explicações e 

solução para a falta de água constante no Loteamento Jardim Zanelato, no 

Bairro Serraria. 

Requerimento n° 57/2018 -O Vereador subscrito requer a Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 156 c/c 234, §1º do Regimento da Câmara 

Municipal de São José, combinado com o art. 32 §2º da Lei Orgânica do 

Município de São José que, ouvido o Plenário, sejam solicitadas INFORMAÇÕES 

à Prefeita Municipal de São José, Exma. Sra. Adeliana Dal Pont, pertinentes a 

Junta Médica Oficial criada pela Lei n.2,878 de 28 de dezembro de 1995: 

Como se desenvolve no Município os serviços inerentes a Junta Médica Oficial? 

Quais os profissionais nomeados para atuarem na Junta Médica Oficial? 

Qual o vínculo destes profissionais com o Municípios? 

Qual a jornada de trabalho destes profissionais? 

Qual o expediente da Junta Médica destinado ao atendimento ao público? 

Qual a demanda de trabalho por cada área da Junta Médica Oficial? 

Qual a quantidade de atendimentos mensal para a Inspeção de que trata o 

art.105 do Estatuto do Servidor Público Municipal e autorizações para 

Internação Hospitalar? 

Cópia dos relatórios de atividade desenvolvida apresentados pelos servidores 

da Junta Médica nos termos do art.5° da Lei 2.878/1995. 

Requerimento n° 55/2018 - O Vereador subscrito requer a Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 156 c/c 234, §1º do Regimento da Câmara 

Municipal de São José, combinado com o art. 32 §2º da Lei Orgânica do 

Município de São José que, ouvido o Plenário, sejam solicitadas INFORMAÇÕES 

à Prefeita Municipal de São José, Exma. Sra. Adeliana Dal Pont e ao Exmo. Sr. 

Valter José Gallina, Presidente da Casan - Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento para que seja remetido a esta Casa Legislativa informações 

acerca do Sistema de Esgotamento Sanitário de São José; quais ruas já foram 

contempladas por bairro? Quais ruas serão contempladas? Quais ruas estão 

mapeadas para contemplação do sistema a curto e médio prazo? E qual é esse 

prazo? 

Requerimento n° 54/2018  - Os Vereadores signatários vêm, com fulcro no 

art. 61 c/c art. 156 do Regimento Interno, REQUERER a Vossa Excelência que 



seja criada uma COMISSÃO ESPECIAL composta por 07 (sete) membros do 

Poder Legislativo Municipal, com duração de doze meses, para tratar da 

atuação da CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, no 

município de São José. 

Requerimento n° 29/2018 - Cumprimentando-o cordialmente, vimos por 

meio deste, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, REQUERER à Vossa Excelência o envio de expediente a Empresa 

Autopista Litoral Sul, para que execute o serviço de colocar redutor de 

velocidade (lombada), na paralela da BR 101 em frente ao túnel do Roçado, 

sentido Sul Norte e sentido Norte Sul. 

Requerimento n° 27/2018 - O Vereador subscrito requer a Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 156 c/c 234, §1º do Regimento da Câmara 

Municipal de São José, combinado com o art. 32 §2º da Lei Orgânica do 

Município de São José que, ouvido o Plenário, sejam solicitadas INFORMAÇÕES 

ao INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTÊNCIA Á SAÚDE - IDEAS 

na pessoa de seu Presidente Julhano Capeletti, a COORDENADORA TÉCNICA 

DA POLICLÍNICA DE FORQUILHINHAS Dra. Maria Simone e a PREFEITA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ Exma. Sra. Adeliana Dal Pont, sobre o contrato de 

gestão firmado entre o Município de São José cujo objetivo seja a aquisição de 

serviços de gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde no pronto 

atendimento 24 horas, conforme contrato n.001/2017 – Policlínica de 

Forquilhinha.   

Cópia integral do contrato de gestão e seus anexos. 

Relatório do período em atuação do Instituto quanto aos cumprimentos de 

metas estabelecidos e fixados em contrato de gestão. Quais os resultados 

alcançados? 

Qual o número de atendimentos desde o início das atividades do IDEAS? 

Houve algum incremento quanto a bens adquiridos almejando o cumprimento 

e execução do contrato de gestão? Quais? 

Qual o atual quadro funcional do Instituto voltado à gestão da Policlínica 

Forquilhinhas? Qual o número de Funcionários por funções, bem como quais 

destes são servidores do Município cedido ao Instituto? 

Qual a escala desenvolvida para atendimento 24 horas da Policlínica, bem 

como a quantidade de funcionários por função para atender a escala? 

Cópia dos regulamentos aprovados contendo os procedimentos adotados no 

contrato de gestão visando a contratação de obras e serviços; compras e 

contratação de pessoal e plano de cargos e salários. 



Cópia dos documentos pertinente a contratação de obras e serviços no âmbito 

do contrato de gestão, bem como compras e contratação de pessoal com 

emprego de recursos provenientes do poder público. 

Requerimento n° 22/2018 - O Vereador subscrito requer a Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 156 c/c 234, §1º do Regimento da Câmara 

Municipal de São José, combinado com o art. 32 §2º da Lei Orgânica do 

Município de São José que, ouvido o Plenário, sejam solicitadas INFORMAÇÕES 

à Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Exmo. Sr. Rodrigo de 

Andrade e a Prefeita Municipal de São José, Exma. Sra. Adeliana Dal Pont a 

relação de todos os abrigos de ônibus substituídos no município durante a 

atual gestão (01/2013 a 05/2018). Qual tem sido o destino dado aos 

equipamentos público quando diante da substituição? Cópia dos processos que 

destinam a desafetação e o desfazimento/alienação/baixa destes 

equipamentos com suas devidas fundamentações ensejadoras, nos termos da 

legislação vigente. Cópia, principalmente, dos atos de desfazimento dos 

abrigos de passageiro substituídos por contas da Proposta n°005389/2014, 

convênio 804526/2014. 


