
 

REQUERIMENTO Nº 001/2019 

 

 

 Os Vereadores in fine subscritos, membros do Poder Legislativo 

Municipal, requerem à Mesa Diretora depois de ouvido o Plenário, que seja 

encaminhado ao Chefe do Executivo requerimento solicitando os seguintes 

documentos: 

 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal 509/17 que autoriza o 

Município de Santa Bárbara do Leste a contratar operação de crédito com o 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG para fins de realização 

de obras de saneamento no município; 

 

CONSIDERANDO o clamor público causado pela paralização das 

obras de saneamento na Rua Padre João Rodrigues; 

 

CONSIDERANDO, anda, que é dever indeclinável dos vereadores 

exercer a defesa dos interesses da sociedade e a fiscalização político-

administrativa dos recursos públicos;  

 

REQUEREM:  

 

  Que seja enviado à Câmara Municipal cópia de peças essenciais do 

PROCESSO LICITATÓRIO (Minuta do Edital, Atas de Julgamento e Minuta 

de Contrato com a empresa vencedora) para a execução das obras de 

saneamento no Município; 

 

Caso a contratação da empresa não tenha sido feita por meio de 

licitação, encaminhar o ato administrativo de dispensa ou inexigibilidade, 

conforme o caso, juntamente com a cópia integral do contrato. 

 

 

Requerem, ainda, informações sobre os valores pagos à empresa até o 

presente momento, as medições realizadas e cronograma de execução da obra, 

bem como os motivos da paralização. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

É função precípua dos Vereadores zelar pela transparência e probidade no 

uso dos recursos públicos. 

Os documentos requeridos servem para viabilizar o controle e a fiscalização 

externa dos atos do Poder Executivo e verificar se estão em conformidade com as 

Leis Orçamentárias, a LRF e a Lei de Licitações.  

 

Em se tratando de expediente com embasamento legal, espera e conta com o 

apoio regimental dos seus Pares de Edilidade. 



 

        Santa Bárbara do Leste – MG, 03 de abril de 2019. 

                                         
                                             

_______________________________________ 

Ronivaldo Ferreira da Silva 

Presidente da Câmara 

 

 

______________________________            _______________________________ 

Geraldo Magela S. Araújo Vereador               Suely Maria Martins Freitas - Vereador                       

 

 

 


