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Requerimento nº 031/19 

 
               REQUEIRO à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, 
XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 8º, IX e XVII, 
da Lei Orgânica do Município, para que, através do departamento 
competente, seja determinado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, informe os seguintes dados referentes aos gastos dos 
carnavais dos anos 2017,2018 e 2019: 
 
1 os total de gastos, pormenorizado por ano, dos referidos anos dos 
carnavais; 
2 que na aludida indicação de gastos acima, faça a discriminação por 
itens de gastos e apresente as cotações de orçamentos feitos das 
empresas contratadas e daquelas que não foram contratadas, mas que 
forneceram o orçamento, eis que  nas contratações públicas o poder 
público deve solicitar três orçamentos de empresas distintas, visando 
aferir a vantajosidade da contratação para a Administração Pública, 
bem como  que apresente as respectivas notas fiscais das prestações 
de serviço e das compras efetivadas. 
 
                                Por fim, salienta-se que deverá ser observado o 
prazo legal de 15 dias previsto no artigo 72, inciso XXVII, da Lei 
Orgânica Municipal, sob pena de violação do mencionado dispositivo. 
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Justificativa 
 
 

 Trata-se de uma medida necessária, visto que este 
Vereador vem sendo solicitado pela população e também por vários 
servidores públicos municipais, as devidas informações. 

 
 Sala das Sessões Prof. José Gonso, 30 de agosto de 
2.019. 
 

 

Ver. Amadeu Aparecido Lourenço 


