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Requerimento Nº 09/09 
 
       
    REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, 
combinado com os Artigos 7º, IX e XVI, da Lei Orgânica do Município, e 105, VI, do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, informações ao Chefe do Executivo 
Municipal sobre a contratação, pela Prefeitura, de serviços terceirizados, tais como: 
poda de árvores, segurança, etc, e o envio da relação de todos os contratos 
firmados. 
  
 
    Justificativa: 
 
                                           As informações solicitadas têm o escopo de dar maior 
transparência à Administração Municipal. 
               
    Sala das Sessões,10 de fevereiro de 2.009. 
 
 

Ver. Marcelo Simão 
                                                                 Presidente 
 
Ver. José Mário Castaldi                                                 Ver. Paulo César Missiatto 
        1º Secretário                                                                         2º Secretário 

 

 
Resposta do Executivo – Ofício 27/09 de 12/03/09 – Enviando relação dos 
contratos firmados no ano de 2008 e cópias dos seguintes contratos: - Contrato nº 
33/2008 – com Santos & Silva prestação de serviços de segurança Ltda – ME, 
estabelecida em Santa Rita do Passa Quatro, empresa especializada em zeladoria 
desarmada, contratação para o evento do 3º Encontro de Violeiros; - Contrato nº 
35/2008 – com Wilson Clayton Zurlo, empresa especializada em serviço de 
sonorização e iluminação, estabelecida em Santa Rita do Passa Quatro, contratação 
para diversos eventos; - Contrato nº 34/2008 – com Dalton Bella Euzebio, 
estabelecida em Porto Ferreira/SP, empresa especializada em zeladoria desarmada, 
contratação para o evento do 16ª Festival de Tradições Italianas; - Contrato nº 18/08 
– com empresa GMA Projetos e Construções Ltda., estabelecida em Santa Rita do 
Passa Quatro, contratação para execução de serviços de varrição manual de ruas, 
avenidas, etc.; - Contrato nº 005/2008 – com Dalton Bella Euzebio, estabelecida em 
Porto Ferreira/SP, empresa especializada em zeladoria desarmada, contratação 
para os eventos carnavalescos de 2008; - Contrato nº 04/2008, André Paschoal Neto 
ME, estabelecida em Araraquara/SP, contratação de conjunto musical com 
equipamento de sonorização e iluminação para os eventos carnavalescos de 2008. 
 


