
que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Maurílio Soares Guimarães, à Secretária Municipal

de Fazenda, Vânia Maria Macedo Napoleão e à Procuradora Geral do Município, Dra.

Adriane Lopes Diniz; solicitando-lhes as seguintes informações sobre o Projeto de Lei nº

007/2019 que autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com a Caixa

Econômica Federal, e dá outras Providências e o Projeto de Lei nº 008/2019 que altera a Lei

nº 3.223, de 20 de dezembro de 2017, que institui o Plano Plurianual do Município de Curvelo

para o período de 2018 a 2021:

1. Minuta de contrato com a Caixa Econômica Federal, relativo ao Projeto

007/19.

2. Qual é a taxa de juros aplicada na referida proposta de contrato.

3. Quais são as garantias que a Prefeitura de Curvelo dará ao empréstimo.

4. Qual a garantia que o Município tem que irá receber os R$24.000.000,00

(vinte e quatro milhões de reais) de crédito a receber para com o Estado.

5. Cópia do FIMISA – Programa de Financiamento à Informação e ao

Saneamento.

6. Se esta operação financeira (FIMISA) na Caixa Econômica Federal é nova.

Se não, por qual motivo não foi realizada nos anos anteriores.

7. Entrada e saída dos últimos 06 (seis) meses mais o saldo de cada mês.

8. Quais foram os restos a pagar processado, não processado da Prefeitura

Municipal de Curvelo para o ano de 2018.

9. Qual o comprometimento da dívida atual e a sua escala de pagamentos.

10. Qual a projeção de créditos/débitos para os anos de 2019, 2020, 2021.

11. Quais serão os impactos deste empréstimo para os próximos 12 (doze) anos,

sendo 02 (dois) anos de carência. Quais serão os valores mensais de pagamento nos

próximos dez anos.

12. Qual foi o critério para classificar com baixíssima taxa de juros.

13. Se a carência de 02 (dois) anos é a máxima permitida pelo FIMISA.

14. Nenhum ônus recairá sobre as próximas administrações, já que a

administração atual legará um crédito de R$ 24.000.000,00 e um débito igualmente

parcelado de pouco mais da metade desse valor. Qual a garantia real dessa informação.

15. Qual a garantia contábil de que esse empréstimo não causará um

desequilíbrio fiscal para o Município.

16. Qual a garantia que o município tem, de que o Estado de Minas Gerais, irá

regularizar os repasses em 2019.

Solicitações referentes ao valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) para

pavimentação de vias:

1. Quais os bairros serão atendidos.

2. Quais as comunidades serão atendidas.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Nominar as ruas/vias públicas que serão atendidas.

5. As planilhas de custo e de trabalho para cada das referidas ruas/vias.

6. Projetos destas ruas/vias que serão pavimentadas.

7. Qual o cronograma para os serviços de pavimentação

8. Enumerar por ordem de data a pavimentação das vias que vão ser atendidas.

9. Justificativa técnica para os trabalhos/projetos.

Solicitações sobre o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para apoio à

Administração Municipal:

1. Quais as comunidades que serão atendidas.

2. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

3. Quais são as áreas que serão atendidas.

4. Quais os projetos para utilização deste valor.

5. Planilhas e cronogramas dos projetos.

6. Justificativa técnica para os projetos.

Solicitações a respeito do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para construção de

pontes e mata-burros:

1. Número de pontes e mata-burros a serem construídos.

2. Quais as vias/comunidades onde serão implantados/construídos.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Planilhas e cronogramas de cada serviço acima.

5. Justificativa técnica para cada serviço acima.

6. Informar sobre o Projeto Curvelo Melhor.

Solicitações referentes ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para colocação de

meio-fio:

1. Quantos metros de meio-fio serão implantados.

2. Quais as vias/comunidades onde serão implantados/construídos.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Planilhas e cronogramas de cada serviço acima.

5. Justificativa técnica para cada serviço acima.

Solicitações sobre o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para construção de redes

de drenagem pluviais:

1. Quantos metros de redes de drenagem pluviais serão implantados.

2. Quais as vias/comunidades serão implantadas/construídas.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Planilhas e cronogramas de cada serviço acima.

5. Justificativa técnica para cada serviço acima.

Solicitações a respeito do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para construção de

passeios e sarjetas:

1. Qual a metragem de passeios e quantidades de sarjetas.

2. Quais as vias/comunidades serão implantados/construídos.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Planilhas e cronogramas de cada serviço acima.

5. Justificativa técnica para cada serviço acima.

Solicitações referentes ao valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) para revitalização

do Centro Esportivo:

1. Cópia do Maravilhoso projeto do Centro Esportivo, incluir o processo

licitatório e a empresa vencedora do projeto.

2. Planilha de custo da revitalização.

3. Cronograma da construção.

4. Se não têm nem o projeto, como se chegou ao valor de R$ 3.000.000,00 (três

milhões de reais) para a revitalização do Centro Esportivo.

5. A Prefeitura não possui o número de professores de educação física para

atender as escolas municipais, uma vez que o Executivo relata que não tem condição

orçamentária para tal. Terá condições financeiras de contratação para o Centro

Esportivo? Sendo assim informar:

51. Previsão dos custos de manutenção do Centro Esportivo

52. Número de funcionários.

53. Custos destes funcionários.

54. Como será a utilização do Centro.

55. Se vai ser aberto para comunidade como um todo.

56. Informar sobre o Projeto Esporte Total em Foco.

Informar a esta Casa Legislativa, se neste momento de grandes dificuldades financeiras em

que todos os Entes da federação estão passando, está é a principal prioridade hoje do

Município de Curvelo?

Pois temos problemas críticos na área da saúde (exames/cirurgias/estrutura física/capacitação

dos servidores, entre outras). O Distrito de JK, com a estrutura física sua Unidade de Saúde

necessitando de uma reforma. Não temos ainda implantado em nosso município o sistema de

Educação integral, principalmente nas áreas carentes. Temos que modernizar a nossa máquina

administrativa, que hoje é uns dos grandes gargalos da administração municipal de Curvelo. E

a nossa Infraestrutura para esta recebendo investimentos e implantação de empresas, afim de

gerar EMPREGOS para nossos cidadãos.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

De conformidade com o inciso IV do art. 12 da Resolução nº 05/90, que contém o Regimento

Interno Legislativo Curvelano, solicito:

Pedido de Informação

Nº 058/2019



que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Maurílio Soares Guimarães, à Secretária Municipal

de Fazenda, Vânia Maria Macedo Napoleão e à Procuradora Geral do Município, Dra.

Adriane Lopes Diniz; solicitando-lhes as seguintes informações sobre o Projeto de Lei nº

007/2019 que autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com a Caixa

Econômica Federal, e dá outras Providências e o Projeto de Lei nº 008/2019 que altera a Lei

nº 3.223, de 20 de dezembro de 2017, que institui o Plano Plurianual do Município de Curvelo

para o período de 2018 a 2021:

1. Minuta de contrato com a Caixa Econômica Federal, relativo ao Projeto

007/19.

2. Qual é a taxa de juros aplicada na referida proposta de contrato.

3. Quais são as garantias que a Prefeitura de Curvelo dará ao empréstimo.

4. Qual a garantia que o Município tem que irá receber os R$24.000.000,00

(vinte e quatro milhões de reais) de crédito a receber para com o Estado.

5. Cópia do FIMISA – Programa de Financiamento à Informação e ao

Saneamento.

6. Se esta operação financeira (FIMISA) na Caixa Econômica Federal é nova.

Se não, por qual motivo não foi realizada nos anos anteriores.

7. Entrada e saída dos últimos 06 (seis) meses mais o saldo de cada mês.

8. Quais foram os restos a pagar processado, não processado da Prefeitura

Municipal de Curvelo para o ano de 2018.

9. Qual o comprometimento da dívida atual e a sua escala de pagamentos.

10. Qual a projeção de créditos/débitos para os anos de 2019, 2020, 2021.

11. Quais serão os impactos deste empréstimo para os próximos 12 (doze) anos,

sendo 02 (dois) anos de carência. Quais serão os valores mensais de pagamento nos

próximos dez anos.

12. Qual foi o critério para classificar com baixíssima taxa de juros.

13. Se a carência de 02 (dois) anos é a máxima permitida pelo FIMISA.

14. Nenhum ônus recairá sobre as próximas administrações, já que a

administração atual legará um crédito de R$ 24.000.000,00 e um débito igualmente

parcelado de pouco mais da metade desse valor. Qual a garantia real dessa informação.

15. Qual a garantia contábil de que esse empréstimo não causará um

desequilíbrio fiscal para o Município.

16. Qual a garantia que o município tem, de que o Estado de Minas Gerais, irá

regularizar os repasses em 2019.

Solicitações referentes ao valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) para

pavimentação de vias:

1. Quais os bairros serão atendidos.

2. Quais as comunidades serão atendidas.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Nominar as ruas/vias públicas que serão atendidas.

5. As planilhas de custo e de trabalho para cada das referidas ruas/vias.

6. Projetos destas ruas/vias que serão pavimentadas.

7. Qual o cronograma para os serviços de pavimentação

8. Enumerar por ordem de data a pavimentação das vias que vão ser atendidas.

9. Justificativa técnica para os trabalhos/projetos.

Solicitações sobre o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para apoio à

Administração Municipal:

1. Quais as comunidades que serão atendidas.

2. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

3. Quais são as áreas que serão atendidas.

4. Quais os projetos para utilização deste valor.

5. Planilhas e cronogramas dos projetos.

6. Justificativa técnica para os projetos.

Solicitações a respeito do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para construção de

pontes e mata-burros:

1. Número de pontes e mata-burros a serem construídos.

2. Quais as vias/comunidades onde serão implantados/construídos.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Planilhas e cronogramas de cada serviço acima.

5. Justificativa técnica para cada serviço acima.

6. Informar sobre o Projeto Curvelo Melhor.

Solicitações referentes ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para colocação de

meio-fio:

1. Quantos metros de meio-fio serão implantados.

2. Quais as vias/comunidades onde serão implantados/construídos.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Planilhas e cronogramas de cada serviço acima.

5. Justificativa técnica para cada serviço acima.

Solicitações sobre o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para construção de redes

de drenagem pluviais:

1. Quantos metros de redes de drenagem pluviais serão implantados.

2. Quais as vias/comunidades serão implantadas/construídas.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Planilhas e cronogramas de cada serviço acima.

5. Justificativa técnica para cada serviço acima.

Solicitações a respeito do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para construção de

passeios e sarjetas:

1. Qual a metragem de passeios e quantidades de sarjetas.

2. Quais as vias/comunidades serão implantados/construídos.

3. Se os Distritos rurais serão beneficiados, em especial o Distrito de JK.

4. Planilhas e cronogramas de cada serviço acima.

5. Justificativa técnica para cada serviço acima.

Solicitações referentes ao valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) para revitalização

do Centro Esportivo:

1. Cópia do Maravilhoso projeto do Centro Esportivo, incluir o processo

licitatório e a empresa vencedora do projeto.

2. Planilha de custo da revitalização.

3. Cronograma da construção.

4. Se não têm nem o projeto, como se chegou ao valor de R$ 3.000.000,00 (três

milhões de reais) para a revitalização do Centro Esportivo.

5. A Prefeitura não possui o número de professores de educação física para

atender as escolas municipais, uma vez que o Executivo relata que não tem condição

orçamentária para tal. Terá condições financeiras de contratação para o Centro

Esportivo? Sendo assim informar:

51. Previsão dos custos de manutenção do Centro Esportivo

52. Número de funcionários.

53. Custos destes funcionários.

54. Como será a utilização do Centro.

55. Se vai ser aberto para comunidade como um todo.

56. Informar sobre o Projeto Esporte Total em Foco.

Informar a esta Casa Legislativa, se neste momento de grandes dificuldades financeiras em

que todos os Entes da federação estão passando, está é a principal prioridade hoje do

Município de Curvelo?

Pois temos problemas críticos na área da saúde (exames/cirurgias/estrutura física/capacitação

dos servidores, entre outras). O Distrito de JK, com a estrutura física sua Unidade de Saúde

necessitando de uma reforma. Não temos ainda implantado em nosso município o sistema de

Educação integral, principalmente nas áreas carentes. Temos que modernizar a nossa máquina

administrativa, que hoje é uns dos grandes gargalos da administração municipal de Curvelo. E

a nossa Infraestrutura para esta recebendo investimentos e implantação de empresas, afim de

gerar EMPREGOS para nossos cidadãos.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

De conformidade com o inciso IV do art. 12 da Resolução nº 05/90, que contém o Regimento

Interno Legislativo Curvelano, solicito:

Sala de Reuniões, 11 de Fevereiro de 2019

Gustavo Nascimento

Vereador




