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REQUERIMENTO N° 011/2020 

EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal, 
informações e cópia de documentos, relacionados à 
locação de um imóvel localizado na Rua Lorena, n° 66, no 
Bairro Morada dos Marques. 

AUTOR: Vereador João Luis Santos de Moura 

Através do Requerimento n° 061/2017, o Vereador Willian dos Santos 
Amaral, solicitou informações do Poder Executivo Municipal, a respeito dos imóveis 
alugados pela Prefeitura Municipal, para atender as necessidades da Administração em 
disciplinar os serviços em favor da nossa população. 

Na resposta ao pedido de informações, datada de 17 de novembro de 2017, 
assinada pela Senhora Prefeita Municipal e pelo Senhor Júlio Bustamante Sá, foi 
encaminhada a esta Casa de Leis uma planilha contendo os endereços dos imóveis 
alugados pela Prefeitura, o nome do Locatário, o valor do aluguel e a finalidade da locação. 

Entre os imóveis relacionados, encontra-se uma casa, localizada na Rua 
Lorena, n° 66, no Bairro Morada dos Marques, de propriedade de Rosemary Theorodo de 
Carvalho, para abrigar a Creche Cidade Nova, cujo valor do aluguel à época era de R$ 
1.200,00 (Mil e Duzentos Reais) 

Segundo informações que chegaram ao nosso conhecimento, o referido 
imóvel encontra-se fechado desde o dia 24 de junho de 2019 e até a energia elétrica já foi 
cortada. 

Pelo exposto, REQUEIRO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais e com base na Lei Orgânica do Município, que informe a esta 
Casa de Leis, o quanto segue: 

1. A Prefeitura Municipal continua mantendo o aluguel do referido imóvel? 
2. Encamínhar cópia do contrato de locação atualizado e de documentos que 

comprovem o cancelamento da locação, se houver. 
3. Encaminhar cópias dos processos de pagamento do aluguel do imóvel, dos 

últimos dez (10) meses. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 04 de fevereiro de 2020. 
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