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Câmara Municipal de Votorantim 

“Capital do Cimento” 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 334/18 

 

 

CONSIDERANDO que em uma gestão, a eficiência deve ser prioridade, visto que se 

administra recursos públicos pagos pela população, ou seja, deve-se retribuir com o melhor 

serviço público possível; 

 

CONSIDERANDO que quando falamos de eficiência devemos entender melhor serviço 

com o menor preço, visto que economia é essencial para atingir essa meta; 

 

CONSIDERANDO por fim, que verificamos alguns gastos pela Administração neste 

exercício e gostaríamos de maiores esclarecimentos. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se 

oficie ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

Qual o valor total gasto com o plantio das flores nas Avenidas: 31 de Março e Reverendo 

José Manoel da Conceição, bem como, qual o valor gasto com a manutenção desses locais? 

Envie-nos cópia do contrato e empenho de pagamento. 

 

Qual o valor total gasto com a recuperação dos gradis da cidade? Envie-nos cópia do 

contrato e empenho de pagamento. 

 

Qual o valor total gasto com a compra de microfones e equipamentos de som? Envie-nos 

cópia do contrato e empenho de pagamento, bem como lista dos equipamentos adquiridos, 

contendo nome, marca, modelo, quantidade e valor individual. 

 

Qual o valor total gasto com a locação do carro oficial? Envie-nos cópia do contrato e 

empenho de pagamento. 

 

a) Qual o valor total gasto com a locação de equipamentos de informática (computadores, 

impressoras, mouses, teclados etc)? Envie-nos cópia do contrato e empenho de 

pagamento. 

 

b) Qual o valor utilizado para a contratação de empresa terceirizada para a elaboração de 

projetos na Secretaria de obras e quantos projetos foram realizadas no presente 

momento e qual o valor gasto ( especificar por projetos). 
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Câmara Municipal de Votorantim 

“Capital do Cimento” 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de novembro de 2018. 

 

 

 
FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO  

Vereadora  


