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INDICAÇÃO 154/2021 

De 13/10/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que qualquer obra ou serviços que forem ser rea-

lizadas por terceiros ou empresas, deverá ser comunicado 

de imediato ao responsável pelo setor de obras e serviços.   

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Na Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, temos o 

departamento de Obras e Serviços cujo, responsável é o 

Senhor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA; 

Até mesmo por orientação do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, toda obra ou serviços realizados no 

município tem que ter a assinatura do responsável pelo 

setor; 

Hoje observamos que alguns serviços estão sendo 

realizados sem o conhecimento do responsável pelo setor 

de obras e serviços; 

Muitas vezes somente depois de iniciados os serviços 

é que o responsável passa a ter ciência dos serviços; 

Há a necessidade de uma melhor transparência nos 

serviços e obras realizadas dentro do município e 

principalmente no que diz respeito ao setor de obras e 

serviços. 
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MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às 

formalidades, para que seja Oficializado ao CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a neces-

sidade, para que seja determinado, para que qualquer obra 

ou serviços que forem ser realizadas por terceiros ou 

empresas, deverá ser comunicado de imediato ao res-

ponsável pelo setor de obras e serviços 

Tal medida visa um melhor acompanhamento das obras 

e serviços que estão sendo realizados bem como facilitar 

a fiscalização dos mesmos. 

    Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Outubro de 2021. 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU  

    VEREADOR  


