
 

 

 

INDICAÇÃO Nº 012/2018 

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores. 

 

Os Vereadores firmatários, no uso de suas legais e regimentais atribuições, em 

atenção à função constitucional que à Câmara é imposta, de assessoramento ao 

Poder Executivo na Administração do Município, vêm, perante V. Exa. e seus 

nobres Pares, apresentar esta INDICAÇÃO com o objetivo de sugerir ao Poder 

Executivo a adoção da seguinte medida: 

 

-Requer que a administração municipal, destine parte do valor da capacidade de 

financiamento junto ao Badesul, que seria para a aquisição do caminhão de 

pequeno porte e junte este valor ao valor excedente da proposta e faça a aquisição 

dos equipamentos de vídeo monitoramento para serem instalados no Município. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

           A capacidade de financiamento do Município de Pinhal Grande junto ao 

Badesul é no valor de R$1.300.000,00.  

           Para aquisição de uma motoniveladora, uma escavadeira hidráulica, uma 

roçadeira articulada e um caminhão de pequeno porte foram orçados um valor de 

R$1.180.000,00, ou seja, do valor orçado para o valor de capacidade de 

financiamento resta uma diferença de R$120.000,00.  

           Indicamos, que a administração, deixe de adquirir o caminhão de pequeno 

porte através do financiamento, o qual está orçado em R$140.000,00 e 

juntamente com o excedente da proposta no valor de R$120.000,00, somando 

assim um montante de R$260.000,00, adquira e instale o vídeo monitoramento 

do município de Pinhal Grande, tão ou mais necessário que a aquisição do 

caminhão de pequeno porte, que pode ser adquirido futuramente com recursos de 

alienação de bens ou recursos próprios.  

            O interesse público na instalação do vídeo monitoramento é imediato e 

inúmeras vezes mais abrangente e necessário, do que a aquisição do referido 

veículo, e mais, atenderá um anseio de nossa comunidade, que por varias vezes 

solicitou ao Poder Público a instalação de tais equipamentos, que buscam dispor 

ao cidadão pinhalgrandense e a nossos estabelecimentos comerciais, bem como 

aos bens públicos, mais segurança.  

            Também cabe salientar, que com o vídeo monitoramento, se estará 

disponibilizando aos órgãos de segurança pública como Brigada Militar e Policia 

Civil, mais uma ferramenta para elucidar os crimes que vierem a ocorrer em 

nosso Município, com muito mais rapidez e agilidade. 

 

 

 



 

    

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande, Sala de Sessões, 10 de setembro de 2018. 
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