
 
 

Câmara Municipal de Roseira 

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO Nº.  031/2015 

 

Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a administração pública 

municipal. 

Considerando que devemos manter a população sempre bem informado, mostrando a 

importância da transparência e da seriedade do trabalho dos poderes constituídos. 

Considerando que recentemente tivemos em nosso município a festa de Carnaval onde 

envolveram aluguéis de barracas, contratação de blocos carnavalescos de outros municípios, etc.. 

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Prefeito Municipal 

Senhor Jonas Polydoro para que junto a Secretaria de Cultura do município nos encaminhe as 

seguintes informações que seguem: 

1. A festa de Carnaval foi realizada por serviço terceirizado? Enviar cópia do contrato. 

2. O aluguel determinado pelas barracas deu entrada na contabilidade da Prefeitura? Em 

caso afirmativo enviar cópia de registros contábeis dos mesmos no setor. 

3. Qual o valor arrecadado com os aluguéis das barracas? 

4. Houve licitação para escolha dos locatários? Caso afirmativo porque a Câmara Municipal 

não foi informada como determina a Lei de nº 1.426, de 23 de outubro de 2013. 

5. Qual o valor pago aos blocos carnavalescos da cidade de São Luiz do Paraitinga (Bloco 

do Barbosa e Juca Teles). Apresentar documentos contábeis. 

6. As despesas com o uso de banheiros químicos e segurança foram custeadas pela 

Prefeitura? Apresentar documentos referentes ao pagamento dos mesmos. 

7. A energia utilizada foi de um gerador ou um padrão provisório? Qual o custo? Apresentar 

documentos contábeis relacionados. 

8. As despesas com o que foi servido nos camarotes foi custeada pela Prefeitura? 

Apresentar documentos de qual setor foram empenhados. 

9. No Requerimento 111/2013  em resposta sobre a festa de Carnaval em relação aos 

aluguéis de barracas fomos informados que os valores arrecadados foram utilizados para 

fazer frente as despesas com o evento, não tivemos informações sobre os recibos de 

valores pagos pelos locatários, peço por gentileza que nos envie documentos, e quantas 

barracas foram alugadas nos anos de 2013, 2014 e 2015. 



 
 

Câmara Municipal de Roseira 

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

10. Enviar documentos de todas as despesas relacionadas com o Carnaval de 2015 que foram 

empenhadas na contabilidade da Prefeitura. 

11. Enviar documentos referentes a licitação para a contratação dos equipamentos de som 

que foram empenhadas na contabilidade da Prefeitura. 

12. Enviar cópia de Nota Fiscal paga pela contratação dos equipamentos de som, com seu 

respectivo empenho. 

13. Foi realizado pela Prefeitura alguma ajuda de custo aos blocos do município? Qual o 

valor? Enviar documentos contábeis referentes. 

Que deste se dê conhecimento ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de março de 2015. 
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