
Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DONA FRANCISCA

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N°. 06/2017

Os Vereadores que abaixo subscrevem, integrantes da bancada do
PMDB, nos termos do Regimento Interno desta Casa, requerem que sejam fornecidas pelo
Prefeito Municipal as seguintes informações por escrito:

Que o Prefeito Municipal encaminhe a este Legislativo:

- cópia integral do Processo de Licitação e/ou de Dispensa de Licitação de contratação

da Empresa Marion Materiais de Construção Ltda., pelo Município para prestar

serviços de recuperação da estrada de Formoso, reconstrução de aterro da ponte na

localidade de Linha do Moinho, Limpeza do arroio na localidade de Linha do Moinho;

- cópia dos respectivos empenhos de pagamentos dos serviços contratados pelo

Município;

- cópia do(s) Decreto(s) Municipaltis) que declarou estado de emergência e/ou de

calamidade pública no Município de Dona Francisca no ano de 2017;

JUSTIFICATIVA

As informações acima são indispensáveis para que os Vereadores

possam exercer a sua função constitucional de controle democrático da administração pública

municipal. O Legislativo Municipal aprovou recentemente a Lei Municipal 1.629/2017

autorizando a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 59.599,51 visando o custeio

de despesas com ações de saúde. Todavia, segundo elem nto informais, a contratação para a

execução destes serviços nas respectivas ações não f i prec

licitatório, o que caracteriza violação aos princípios cons itucion

pública. Ao mesmo tempo, no site institucional do
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respeito desta contratação. O atendimento do presente pedido de informação, portanto, autorizará

com que os Vereadores possam analisar a referida ação administrativa.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

Sala das Sessões, em 25 de S e

Eliane Giuliani Hoppe - Carlos Alb
Vereadores da bancada do P"",-,-.......-.
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