REQUERIMENTO Nº 46/2015
Assunto: processo licitatório da construção das novas salas de aula na Escola Frei
Valentim.
Excelentíssimo Prefeito,
Os vereadores que subscrevem requerem informações, conforme dispõe o art.
17 da Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno desta Casa de
Leis, e também conforme disposições contidos na Lei n. 12.527, de 18/11/2011, sobre as
seguintes questões:
1.

Cópia digital do processo licitatório da construção das novas salas de aula na

Escola Frei Valentim e também cópia digital do projeto de execução da rampa de acesso ao 2º
piso das salas de aula nesta Unidade Escolar.
2.

O

envio

dos

documentos

poderá

ser

feito

através

do

email

protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br, nos termos do art. 127 do Regimento Interno da Casa.

Justificativa
As informações solicitadas são necessárias para o exercício da fiscalização
externa do Poder Legislativo de Itapoá, nos termos do parágrafo 1º do art. 56 da Lei Orgânica
de Itapoá, em que diz “Art. 56. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária,
operacional e patrimonial do Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituídos em Lei”.
No mais, os vereadores que subscrevem precisam das informações para exercer
a fiscalização da obra em andamento, que deverá ser agendada em outra oportunidade e
acompanhada por um fiscal e/ou engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Itapoá.
Atenciosamente,
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Câmara Municipal de Itapoá, 20 de novembro de 2015.

Márcia Regina Eggert Soares

Osni Ocker

Vereador  PSDB

Vereador – PR

Carlito Joaquim Custódio Jr.

Geraldo Rene Behlau Weber

Vereadora – PR

Vereador – PSDB
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