
Requerimento nº 02/2015

Da Vereadora Claudenice Timóteo da Silva e outros

Assunto: requer, nos termos do artigo 14, inciso
X, da LOMJR, cópias de documentos referentes
a prestação de contas do Rodeio Show realizado
no Município em 2014.

A Vereadora que este subscreve, nos termos regimentais,
após ouvido o Plenário, Requer ao Chefe do Executivo, junto à Comissão
Organizadora do Rodeio Show realizado no Município de João Ramalho em
2014, cópia dos seguintes documentos:

- Portaria de constituição da Comissão Organizadora do Rodeio Show 2014;

- Processos de inexigibilidade de Licitação nº 03/2014, 05/2014 e 06/2014;

- Processos Licitatórios das Cartas Convites nºs. 48/2014, 49/2014 e 53/2014;

- Comprovantes de Pagamentos referentes à:

. Contratação de 3 Salva Vidas (Fabio Lopes da Silva);

. Contratação do Fiscal de Brete (Rafael da Silva Mouro);

. Juiz do Rodeio (Mario Antonio Brosco);

. Juiz do Rodeio (Ailton Bernardo de Lima);

. Queima de fogos de artifícios (G.M.I Comercio de Fogos de Artifícios Ltda -
ME);

. Etapa do Circuito de Rodeio Rancho Primavera (Luiz Rogério Paith);

. Locação de banheiros químicos e abastecimentos no Camarim dos artistas;

. Locação das pirâmides de cobertura para as arquibancadas;

. Locação de panos de lycra, 70 mt. de arquibancadas  e uma área vip;

. Locação de Camarotes;

- Comprovante dos valores arrecadados pela venda dos camarotes;



- Qual conta foi feita a movimentação dos valores referente a venda dos
camarotes;

- Cópia de todos os extratos da conta utilizada para movimentação financeira
referente ao rodeio de 2014.

JUSTIFICATIVA

As cópias solicitadas, são necessárias para averiguação das
despesas feitas pelo município na realização do 4º Rodeio Show de João
Ramalho, afim de serem analisadas por profissional independente, razão pela
qual solicito as mesmas, contando com o apoio dos nobres colegas.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2.015.

Claudenice Timóteo da Silva
Vereadora


