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REQUERIMENTO 005/2017 

 

 

 

Carvalhópolis –MG, 29 de Maio de 2017. 
 

 
 Assunto: Solicitação de Informações. 

 

 

 

Excelentíssimo senhor JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO, DD 

Prefeito Municipal. 

 

 

Tendo em vista várias indagações sobre certos procedimentos licitatórios 

realizados pela administração sendo necessário que chegue ao conhecimento deste 

Vereador e desta Casa Legislativa,  levando-se em conta que os nobres Vereadores desta 

casa Legislativa, em seu papel fiscalizador, bem como a necessidade de esclarecer os 

munícipes de informações relativas a este fato e para tanto precisam de informações 

oficiais, requerem: 

 

Que seja enviado a esta Casa Legislativa: 

Cópia de todo processo licitatório da contratação dos cantores Gilberto e 

Gilmar que se apresentaram na data de 18/05/2017, na XXI festado peão de 

Carvalhópolis. 

Cópia do Contrato de prestação de serviço tendo como objeto a prestação 

de serviço de som(som ,palco e iluminação)da empresa Izanor Ribeiro –ME CNPJ 

07.830.002/0001-57, que realizou os seguintes eventos no município= 15/04/2017 – 

Show na Praça Monsenhor Dutra; 07/05/2017 – Desfile de carreiros no parque de 

rodeios; 13/05/2017 Baile da rainha na Praça Monsenhor Dutra e 14/05/2017 Desfile de 

cavaleiros no parque de rodeios. 

Contrato do processo licitatório n.º 64/2017, pregão presencial n.º 

24/2017, pregão presencial negativo, para permissão qualificada de uso do bem público, 
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por prazo determinado, do uso do imóvel denominado parque de rodeio e as instalações 

lá existente, com direito de exploração comercial por conta e risco, inclusive com 

encargos financeiros e operacionais de infraestrutura e logística necessárias, para o 

evento denominado “ festado rodeio de Carvalhópolis –MG 2017” com previsão 

realização nos dias 18,19,20 e 21 de maio de 2017, em comemoração ao aniversário de 

emancipação política do município. 

Cópia do Contrato de prestação de serviço de show artístico realizado no 

Município dos seguintes cantores: 15/04/2017 Ângelo & Samanta; 07/05/2017 César 

Filho; 13/05/2017 João Paulo Molin e 14/05/2017 Lucas Holanda. 

  

Aguardamos que Vossa Excelência através do setor competente envie o 

mais breve possível estas informações, colaborando com os trabalhos desta Casa 

Legislativa. 

 

Oportuno esclarecer que este requerimento atende ao disposto nos artigos 

247;248 e 249 do Regimento Interno desta Casa Legislativa c/c artigos 74, Inciso XVII, 

75 § 1.º, inciso III, e, 93, Inciso III da Lei Orgânica Municipal. 

 

Na certeza de ser atendido antecipo os votos de estima e consideração. 

 

Carvalhópolis –MG, 29de Maio de  2017. 

 

 

Luciano Teodoro de Souza 

Vereador 

 

 

 




