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Senhor Presidente: 

 

 O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após ouvido o 

Douto Plenário que esta Casa solicite para a Secretaria Competente as informações abaixo 

relacionadas: 

1. Solicito que informe número de ex-funcionários de empresa terceirizada que entraram com ação 

na justiça do trabalho tendo como réu a Empresa Perfil Segurança, sendo proprietária a senhora 

Simone Mendonça Oliveira e posteriormente senhor João Carlos Rodrigues de Camargo, que a 

sucedeu na empresa e manteve contrato de prestação de serviços na atividade de vigilância e 

segurança privada com a Prefeitura Municipal de Osório e que o município de Osório figura na 

condição de subsidiário nos processos trabalhistas; 

Informar os valores totais, até a presente data, que estão sendo questionados judicialmente; 

Relacionar nome completo  do(s) beneficiário(s), valor de cada precatório e situação atual 

(pago/não pago) referente as ações trabalhistas envolvendo a empresa Perfil Segurança e 

município de Osório. 

2.  Solicito que informe número de ex-funcionários de empresa terceirizada que entraram com ação 

na justiça do trabalho tendo como réu a Empresa PATRICIA VARGAS COSTA-ME, de 

propriedade da senhora Patricia Vargas Costa, que manteve contrato de prestação de serviços 

com a Prefeitura Municipal de Osório e que o município de Osório figura na condição de 

subsidiário nos processos trabalhistas; 

Informar os valores totais, até a presente data, que estão sendo questionados judicialmente; 

Relacionar nome completo  do(s) beneficiário(s), valor de cada precatório e situação atual 

(pago/não pago) referente as ações trabalhistas envolvendo a empresa PATRICIA VARGAS 

COSTA-ME, de propriedade da senhora Patricia Vargas Costa e município de Osório. 

3. Solicito que informe quais medidas foram adotadas pela administração municipal no sentido de 

apurar possíveis falhas na fiscalização dos contratos entre as referidas empresas prestadoras de 

serviços e Prefeitura Municipal de Osório, que deu causa ao reconhecimento da responsabilidade 

solidária/subsidiária nas ações trabalhistas; 
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Informar se houve a abertura de processo investigativo (sindicância), em caso positivo, informar 

as conclusões a que chegou a comissão investigativa e se houve responsabilização e busca do 

ressarcimento aos cofres dos valores que o município de Osório terá de arcar através dos 

precatórios trabalhistas, no presente e futuro; 

Informar quais medidas foram adotadas, tais como elaboração de norma interna com a finalidade 

de evitar ações trabalhistas para o município de Osório quando da contratação de empresas 

terceirizadas.  Em caso positivo, remeter cópia do referido documento. 

  

 

 

         Sala das Sessões em, 19 de agosto de 2019. 

 

 

 

Roger Caputi Araújo 

Vereador do MDB 


