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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico
que encantou além das terras do jequitibá”

Requerimento nº 035/19
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, em complemento aos Requerimentos nº 18 e 20 deste ano
de autoria deste edil e a resposta da Prefeitura Municipal (ofício nº
047/2019), para que informe os seguintes:
Constata-se que a planilha de gastos fornecida pelo
diretor financeiro, a título de exemplo, do ano de 2019 citou que:
Gastos com shows - R$ 42.000,00
Gastos com tenda/palcos – R$ 17.600,00
Gastos com segurança – R$ 19.975,00
Total – R$ 79.575,00
Entretanto, na mencionada planilha informou-se
que os gastos totais foram no importe de R$ 116.266,10.
Tais diferenças de valores têm em todos os gastos
dos demais anos informados na mencionada planilha, a qual segue
inclusa.
Assim, requer-se que explique essas diferenças entre
os gastos pormenorizados com o total, bem como que apresente as
notas de empenho que foram pagos dos referidos serviços prestados.
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, 01 de outubro de
2.019.

Ver. Amadeu Aparecido Lourenço

