
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 

Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermórgenes Freire da Costa, 179- Centro - Tel.: (22) 2621-1525 R.222 
VEREADORES ADALBERTO E JORGINHO

REQUERIMENTO N° 176, de 14 de Setembro de 2010.

Os Vereadores subscritos, na forma regimental, vêm, perante Vossa 
Excelência, REQUERER, ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo, com fulcro 
no Art. 50, § 2°, da Constituição da República e na forma do Art. 148, inciso IX, § 1° do 
Regimento Interno, combinado com o Art. 72, XIV da nossa Lei Orgânica, cópia do 
Processo Licitatório contemplando o certame para aclarar os questionamentos no tocante a 
Merenda Escolar, a saber:

- Cópia do Processo Licitatório da Merenda nas Escolas e nas Creches, 
o mapa de distribuição ^daíSecrètariá cleíEducação e o mapa de recebimento das 

Diretoras, bem como o cardapio da Islutricionistaf
com

\Copia do Processo Licitatório de aquisições das Mochilas e Agendas 
com o mapa de distribüiçao para as escolas, discriminando os nomes dos respectivos alunos
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i4que foram contemplados; e.REQUEREMOS, ainda, sejamr encaminhados para análise, todo o 

Processo Licitatório do Contrato com a AMPLA relatiyamente ao governo passado e o atual, 
especificamente nó que cpncerne a cobrança, de Taxa de Iluminação Pública, cópia do 
Processo Licitatório de Manutenção da Iluminação, com o^devjdo mapa de manutenção 
relativamente ao^êríodõ 2009/2010, discriminandb mês ai mês^'^
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Com o íMito^de exêfceTmos íaípjèrrogativa de fiscalizar e controlar os 
atos de gestão administrativa dÕ'''TO8|r?Exeç]jtívõ esperamos contar com a boa acolhida ao 
presente requerimento por parte do Governo'Municipal.

CIENTE
da Sessão Sala das Sessões, 14 de setembro de 2010.Constou 
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r NICÁCIO Q0SSANTOS GONÇALVES 
- Edil Vice-Presidente^
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ADALBERTO JOSÉ DCD AMARAL FERREIRA 
- Edil v Secretário-

JORGE pNIO LESSA TAVARES 
il Jorginho -

JOSÉ RICARDOStíARKf PINHEIRO (Kaká) 
■Emyz0 Secretário-

ROGÉRIO BENTO DA COSTA 
Edil Rogerinho da Saúde
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