Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Exmo. Senhor,
ADRIANO KLEIN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Iporã do Oeste, SC

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES nº 03/2020

Mário Heck, Vereador integrante desta Casa Legislativa, com supedâneo na
Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011; no inciso IX, § 2º, art. 43, da Lei
Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do Regimento Interno desta Casa,
depois de cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, REQUER que digne
Vossa Excelência, encaminhar expediente ao Senhor, Lúcio Malmann, digníssimo
Prefeito Municipal, do município de Iporã do Oeste, que atenda às seguintes questões:
I – Em qual objeto/finalidade foram aplicados os recursos resultantes da
Emenda Impositiva nº 931. Lei nº 17698/201-LOA; Autor Gabinete Deputado Gelson
Merísio; Processo SCC 00005361/2019;
II – Que encaminhe cópia do documento que comprova o depósito bancário da
referida Emenda Impositiva;
III – Cópia dos empenhos que comprovam a aplicação do recurso da Emenda
Impositiva.
Na certeza de podermos contar com as informações acima solicitadas, na
oportunidade, manifestamos nossas estimas e distintas considerações.
Iporã do Oeste, em 06 de agosto de 2020.

____________________
Mário Heck
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores

JUSTIFICATIVA
Senhor presidente,
Senhores vereadores e vereadora,
Tendo em vista que fui intermediador na captação de Recursos do Ex-Deputado
Gelson Merísio, que, junto ao Gabinete e assessores fiz a solicitação de Emenda
Impositiva do Estado de Santa Catarina, para o setor da Saúde Pública deste município,
com objetivo direto de auxiliar o Hospital Nossa Senhora das Mercês.
Considerando que em relação a este recurso há informações desencontradas.
Tive acesso à documentos públicos, cujas informações são contraditórias: nos dados
da autuação, consta que o Instituto Hospitalar Nossa Senhora das Mercês seria o
interessado, o beneficiado com o recurso; O Plano de Trabalho da prefeitura municipal
diz que o recurso se destinaria para o pagamento de funcionários do Hospital. Porém,
numa nota de empenho, consta que o recurso foi destinado para a realização de
exames médicos e consultas especializadas. Informações obtidas no setor de projetos
da prefeitura municipal dão conta que o recurso foi utilizado para o pagamento do
plantão médico.
Com a intenção de obter uma resposta para estas dúvidas, recorro para um
pedido de informações e solicito cópia de documentos que comprovam se de fato este
recurso chegou ao município e em qual objeto ou ação foi aplicado e, dessa forma,
conhecer e analisar a situação.
Iporã do Oeste, em 06 de agosto de 2020.

Atenciosamente,

__________________
Mário Heck
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

