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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

O Vereador que este subscreve, de acordo com as normas regimentais
em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que encaminhe
expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson Samara Rodrigues de
Almeida, Prefeito
Municipal, com
cópia
ao
senhor Igor
Santos
Vougado, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário,
solicitando que forneça a esta Casa de Leis, cópia do Contrato nº 56/2019,
firmado entre a Municipalidade de Aparecida do Taboado e a Empresa
responsável pela execução de obra de implantação e melhoramento da
iluminação do campo de futebol localizado no bairro Vila Rodrigues,
inclusive de aditivo. Requer ainda, cópia do processo licitatório para a
seleção da empresa vencedora do certame e que seja fornecida a planilha
orçamentária, o termo de referência, laudo das planilhas de medições e
cópia das notas empenhadas e pagas referentes ao serviço realizado.
JUSTIFICATIVA
Recentemente a comunidade esportiva amante do futebol de campo,
mais precisamente aqueles que utilizam o campo de futebol localizado no bairro
Vila Rodrigues, comemoraram a conquista de um sonho que era a iluminação
daquele campo de futebol.
O requerimento ora encaminhado tem por objetivo conhecer todo o
processo licitatório para a seleção de empresa para a execução do serviço citado,
bem como dos demais atos referentes ao contrato firmado.
Como desconheço as informações requeridas acima, e por ser nosso
dever e direito fiscalizar os atos da Administração Municipal, até para poder
responder aqueles que nos questionam a esse respeito, estou apresentando o
presente requerimento para solicitar de Vossa Excelência que nos forneça tais
documentos, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 11 de
novembro de 2019.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

