REQUERIMENTO Nº 24/2020
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
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 Juner
Cezar Pereira da Costa, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento,
solicitando que forneça a esta Casa de Leis, cópia do Contrato Administrativo nº
67/2018, celebrado entre o Município de Aparecida do Taboado/MS e MKJ
Assessoria Contábil LTDA-EPP, e do Contrato Administrativo nº 036/2018,
celebrado entre o Município de Aparecida do Taboado/MS e J. Remonatto
Sociedade Individual de Advocacia; e cópia do Termo de Referência com os
respectivos anexos dos contratos citados, assim como a cópia dos processos
licitatórios dos respectivos contratos. Requer ainda, que informe quais
processos aludidas Empresas prestou serviços de assessoria e consultoria,
enviando cópia dos processos.
JUSTIFICATIVA
É do nosso conhecimento de que o Município de
Aparecida do Taboado firmou contrato administrativo com a Empresa MKJ
Assessoria Contábil Ltda., com o objetivo da prestação de assessoria e consultoria
nas áreas orçamentária, financeira e administrativa, bem como com a Empresa J.
Remonatto Sociedade Individual de Advocacia, cujo objeto é a prestação de
serviços técnicos administrativos de assessoria e consultoria administrativa na área
tributária com implantação de metodologias com vistas a garantir maior eficiência
no recebimento de receitas tributárias municipais e na recuperação de crédito
tributário referente ao ISSQN devidos pelos serviços prestados no município.
Como é do nosso interesse conhecer tais
questões estou encaminhando este requerimento, solicitando que nos forneça as
cópias e nos prestes tais informações para que possamos ficar ciente e informar
aqueles que nos indagam a respeito. Espero que esta propositura seja atendida,
após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 08 de setembro de 2020.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

