
Exmª.  Srª. 
IVONE PORTELA 
DD. Presidente da Câmara Municipal  
Nesta. 

Laranjeiras do Sul, em 03 de junho de 2013. 
   
 O Vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais que o 
cargo lhe confere, vem perante a presença de vossa Excelência, para que após ouvido o 
Douto Plenário, REQUERER seja enviado ofício ao chefe do Poder executivo, o qual de 
conformidade com o inciso XIV do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue: 

 
 

REQUERIMENTO N.º  030/2013. 
Súmula  :  Requer do Poder Executivo, que nos informe 
sobre o PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA 
002/2012 NO VALOR DE 2.410.913,00, o qual consta como 
resposta na justificativa ao requerimento nº 017/2013, enviado a 
esta Casa através do ofício nº 333/2013. 
1 - Cópia da Licitação e do Contrato se caso foi realizado o 
Processo Licitatório nº 002/2012; 
2 - Quais dotações orçamentárias foram utilizadas, com 
respectivos valores. 

 
Considerando, que, conforme o § 3º do artigo 2º do regimento 

interno o qual diz: A função fiscalizadora é exercida por meio de "requerimentos " sobre 
fatos sujeitos à fiscalização da Câmara; 

 
Considerando que o conforme a Lei Orgânica em seu o inciso XIII 

do artigo 35 Compete privativamente à Câmara Municipal exercer diversas atribuições, 
dentre elas o de "Fiscalizar e Controlar os Atos do Poder Executivo ". 

 
 
REQUEREMOS, então, que o Poder Executivo Municipal, envie a 

esta Casa de Leis as informações e documentos, sobre o PROCESSO LICITATÓRIO - 
CONCORRÊNCIA 002/2012 NO VALOR DE 2.410.913,00, o qual consta como resposta na 
justificativa ao requerimento nº 017/2013, enviado a esta Casa através do ofício nº 
333/2013: 

1 - Cópia da Licitação e do Contrato se caso foi realizado o 
Processo Licitatório nº 002/2012; 
2 - Quais dotações orçamentárias foram utilizadas, com 
respectivos valores. 
 
Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já 

antecipamos nossos sinceros agradecimentos. 
   

Atenciosamente,  
 
 

ALDEMAR BECKER  
Vereador PSDB 


