REQUERIMENTO Nº 12/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fama,
Os Vereadores abaixo-assinados, vem requerer de Vossa Senhoria que,
após ouvida a Casa, seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, o seguinte
Requerimento:
•

Considerando toda legislação pátria e o Portal da Transparência, previsto
na Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Regimento Interno da Câmara
Municipal;

•

Considerando ainda a harmonia entre poderes Legislativo e Executivo,
previstos na Constituição Federal, e a função fiscalizadora da Câmara
Municipal;

•

Considerando que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Fama
estabelece em seu artigo 88 que requerimento é uma modalidade de
proposição que deve ser deliberada em plenário e encaminha ao Prefeito
para atendimento;

•

Considerando que o contrato de transporte escolar vence supostamente
em junho deste ano, conforme nos foi informado;

•

Considerando que já foi aprovado nesta Câmara requerimento solicitando
cópia do processo de licitação do transporte escolar do município e não
foi atendido pelo Prefeito Municipal, e que os usuários e contratados não
têm informação concreta sobre vencimento do contrato que anteriormente
era feito de quatro em quatro anos;

•

Considerando que esta Administração está realizando novas medições de
cada linha de transporte escolar do Município;

•

Considerando que a servidora Juliene está acompanhando os veículos
com intuito de realizar estas novas medições das linhas de transporte
escolar;

•

Considerando que com base nestas novas medições poderá ser alterado
a licitação deste serviço público e na iminência de houver alteração, os
pais de alunos, bem como, contratados solicitam informações urgente;

•

Considerando que o acesso ao Portal da Transparência da Prefeitura de
Fama ainda não exibe os editais de licitação, mais uma vez pugnamos
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pela publicação do edital de licitação do transporte escolar no quadro de
aviso da Câmara Municipal de Fama.
Diante do exposto, a Câmara Municipal de Fama requer cópia dos
documentos que comprovam as novas medições, realizadas nas linhas de
transporte público escolar do Município de Fama-MG, com quilometragem e
dados de cada linha de transporte escolar;
Requer ainda seja fixado nesta Câmara Municipal de Fama, em seu
mural, cópia do Edital de licitação de transporte público municipal, desde a
data de sua expedição;
Fama, 30 de abril de 2015.
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