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REQUERIMENTO N° 016/2020 

EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal, o 
fornecimento de cópias integrais dos Processos de 
Dispensa n° 028/2017 e do Processo Administrativo n° 
059/2017, referentes à locação do imóvel localizado à Rua 
Lorena, n° 66, Bairro Morada dos Marques, para abrigar a 
Creche Municipal Jardim Cidade Nova e ainda dos 
processos de pagamento efetuados desde a data da 
locação do imóvel até a atual. 

AUTOR: Vereador João Luis Santos de Moura 

Através do Requerimento n° 011/2020, solicitei informações do Poder 
Executivo, a respeito de um imóvel locado pela Prefeitura Municipal, para abrigar a Creche 
Municipal Jardim Cidade Nova, localizado à Rua Lorena, n° 66, no Bairro Morada dos 
Marques. 

Em sua resposta, o Poder Executivo encaminhou cópias dos aditamentos 
realizados ao contrato inicial e da declaração de entrega do imóvel à proprietária, datada 
de 30 de dezembro de 2019, sob a justificativa de que a locação do mesmo não era mais 
necessária. 

Nos termos de aditamento, cujas cópias nos foram encaminhadas, como 
parte da resposta ao Requerimento n° 011/2020, foram citados como referéncia o Processo 
de Dispensa n° 028/2017, referente ao Processo Administrativo n° 059/2017, os quais se 
fazem necessários para o entendimento de todo o procedimento realizado para a locação 
do imóvel. 

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

1. Cópia integral dos Processos de Dispensa n° 028/2017 e do Processo 
Administrativo n° 05912017. 

2. Cópia de todos os processos de pagamento efetuados desde a locação do 
imóvel até a data atual. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 04 de fevereiro de 2020. ~~ 
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Vereador —PSDB. 
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