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REQUERIMENTO N° 015/2020 

EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal, 
informações a respeito dos gastos com a realização do 
Carnaval Antecipado de Potim, que aconteceu no 
período de 13 a 17 de fevereiro último. 

AUTOR: Vereador João Luis Santos de Moura 

A Administração Municipal promoveu em nossa Cidade o Carnaval 
Antecipado, nos dias 13 a 17 de fevereiro, que aconteceu na Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros. 

Para a realização desse evento se fez necessária a montagem de toda 
uma estrutura, que contou com tendas, palco e gradis instalados em pontos 
estratégicos da Praça. 

Considerando que temos recebido vários questionamentos da população 
a respeito do montante gasto com a realização desse evento, inclusive pelo fato do 
município possuir 06 (seis) tendas e a administração ter alugado as tendas utilizadas 
durante o carnaval, é que apresento o presente pedido de informações. 

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

1. Porque a Administração Municipal alugou tendas para o Carnaval Antecipado 
realizado na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, se o Município possui seis (06) 
tendas do mesmo porte daquelas alugadas? 

2. Qual o custo total com o aluguel dessas tendas? 
3. Informar qual o montante gasto pela Prefeitura Municipal com as festividades 

do Carnaval Antecipado, discriminando todos os serviços contratados, gastos 
realizados e empresas beneficiadas com os pagamentos. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 19 de fevereiro de 2020 
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