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REQUERIMENTO 016/2022 

De 14/03/2022 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.     

Ementa: REQUER Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, para que envie a esta Casa de Leis, 

informações sobre empresas prestadoras de serviços a 

Prefeitura Municipal de Santa Lúcia.   

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 CONSIDERANDO QUE:  

   

Devemos zelar pelo bem público; 

 

A Lei Orgânica DO Município de Santa Lúcia, em seu 

Artigo 21 inciso IV, “Compete à Câmara, privativamente, 

entre outras, as seguintes atribuições: IV - exercer, com 

o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município”;  

A necessidade de uma melhor transparência com a coisa 

pública; 

Esse vereador tem visto muitas pessoas trabalhando 

em obras e serviços em diversos setores da administração 

pública; 

Muitos questionamentos têm sido feitos também por 

parte de munícipes com relação aos prestadores de 

serviços. 
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Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei e depois de ouvido o douto plenário, REQUER 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, para 

que envie a esta Casa de Leis, as seguintes informações: 

1ª Quantas empresas com CNPJ estão prestando serviços de 

(Alvenaria, elétrica, hidráulica, pinturas, calhas, 

telefonia, internet e serviços de monitoramento por 

câmeras) ?; 

2ª Quantas pessoas com MEI (Micro Empreendedor Indi-

vidual) estão prestando serviços de (Alvenaria, elé-

trica, hidráulica, pinturas, calhas, telefonia, internet 

e serviços de monitoramento por câmeras) ?; 

3ª Quem são as empresas e seus sócios e quem são os MEI”s?; 

4ª Quem faz o acompanhamento dos serviços bem como o 

recebimento dos mesmos?.  

Tais solicitações se fazem necessárias para uma 

melhor fiscalização da coisa pública bem como darmos uma 

melhor transparência para nossos munícipes. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Março de 2022. 
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