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REQUERIMENTO N°.36/2020 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Sres.(a) Vereadores(a), 

Os Vereadores que está subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, 
vem perante Vossa Excelência, amparado nos artigos 218 aos 225 do 
Regimento Interno e atribuições da Câmara Municipal e demais disposições 
legais, também com base no artigo 5° (XXXIII) da Constituição Federal e da Lei 
Federal n° 12.527/2011 — a Lei de Acesso à Informação. REQUEREMOS A 
MESA, ouvido o douto Plenário, nos termos regimentais, que seja encaminhado 
a PREFEITA ELZA GRACINDA COSTA TUMITAN solicitando informações 
sobre A OBRA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 

Considerando que o gestor público deve estar atento aos fundamentos 
que norteiam o bom desempenho de sua atividade no setor público, e respeitar 
os cinco princípios básicos da Administração Pública estes presentes no artigo 
37 da Constituição Federal de 1988 que condicionam o padrão que as 
organizações administrativas devem seguir, sendo eles a legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Considerando que define competências e prerrogativas dos Vereadores. 
Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o Poder 
Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa; Fiscalizar e controlar os 
atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada; Solicitar 
informações ao Prefeito e Presidentes de autarquias sobre assuntos referentes 
a administração e atos de sua competência privada e convocar secretários, 
coordenadores, administradores e dirigentes de autarquias municipais para, 
pessoalmente, prestarem informações sobre assuntos previamente 
determinados. 

Considerando que à divulgação oficial de uma obra deve ser de 
conhecimento público e transparente. 

Considerando deve-se ressaltar o  art.  122 da Lei Orgânica do Municipio, 
a qual prevê como "infração  politico-administrativa do Prefeito Municipal, 
sujeita a julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionada com a 
cassação do mandato, caso desatender, sem motivo justo aos pedidos de 
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informações e cópias de documentos da Câmara, quando feitos a tempo e 
em forma regular, 15 (quinze dias) a contar da data de protocolo na 
Prefeitura". 

Diante do exposto, com base também na Lei Federal n° 12.527 de 18 de 
novembro de 2011, requeremos, nos termos regimentais, que se oficie ao Chefe 

do Executivo para que, através do órgão competente, responda as seguintes 

indagações: 

Sobre a contratação de empresa que esta executando as obras de reforma 

no CEMITÉRIO MUNICIPAL. 

1. Informar se houve processo licitatório para contratação de empresa 

que está executando as obras. 0 valor dessa obra. 

2. Informar se a Prefeitura está fiscalizando se todos os procedimentos 
exigidos no projeto de reforma? Se sim se estão sendo cumpridos. 

3. Se afirmativa a resposta, informar qual órgão de fiscalização da 
Prefeitura está acompanhando as obras. 

4. Se houve a necessidade de contratação de empresas, informar a 

modalidade de contratação dos serviços, bem como a integra dos 

contratos firmados pela Autarquia para a realização da obra. 

5. Informar o nome e a razão social da empresa. 

6. Enviar cópia da integra do contrato firmado entre a Prefeitura e a 

empresa. 

7. Se possível informar os nomes dos funcionários que estão 

executando as obras. 

8. Informar se os funcionários contratados pela empresa para a 

execução das obras são residentes em Alfredo Marcondes, ou em 

outra cidade. 

9. Quais os recursos usados para obra, e se houve a necessidade de 

acréscimos no valor final. 

10.A obra citada foi realizada pela Autarquia Municipal, ou por uma ou 

mais empresas contratadas para tal finalidade? 
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11. Enviar notas fiscais de compras de todos os produtos e serviços que 

porventura tenham sidos contratados e necessários para a execução 

da citada obra. 

Sem mais para o momento elevo meus protestos de estima e distintas 

considerações. 

Sala das Sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  04 de setembro de 2o20. 
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