
Requerimentos no ano de 2017 

 

01 - solicita ao Departamento Financeiro do Município que elabore e envie à 
Câmara o impacto financeiro correspondente caso a recomposição salarial dada 
pelo Executivo aos servidores municipais tivesse se dado a partir de janeiro de 
2017.  

 

02 - Que informe a esta Câmara a atual relação de servidores comissionados e 
contratados da municipalidade, nominando cada ocupante dos cargos 
respectivos e seus vencimentos, além dos atuais ocupantes dos postos de Fiscal 
de Estrada e de Posturas. Solicitam, ainda, que também sejam relacionados 
eventuais servidores efetivos que tenham sido designados para ocuparem cargos 
comissionados.  

 

03 - Solicitam do senhor Prefeito que, diante dos comentários sobre uma possível 
vinda da popularmente conhecida como “Feirinha da Madrugada” para Ibitiúra, 
indefira sua instalação na cidade 

 

04 - Que seja encaminhada cópia do processo licitatório para compra de 
combustíveis, bem como todas as requisições, cupons fiscais e respectivas Notas 
Fiscais reportando aos gastos tidos nesse objeto desde a licitação em questão. 

 

05 - Que seja informado a esta Casa de Leis se o Município realizou ou não alguma 
licitação com a Associação dos Município do Alto Rio Pardo – AMARP e, se sim, 
que cópia de todo(s) o(s) procedimento(s) seja(m) enviada(s). 

 

06 - Que seja encaminhada cópia integral de todo o procedimento licitatório que 
teve por objeto a reforma da Praça São Benedito, sobretudo os Termos Aditivos. 

 



07 - Solicitam que o Município faça cumprir a Lei Complementar n.º 123, de 14 
de dezembro de 2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 
147, de 2014, sobretudo no que toca à isenção de custos, inclusive prévios, 
relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à 
licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e 
aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores 
referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos 
de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de 
responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões 
regulamentadas. 

 

08 - Solicitam Prefeito que preste todas as informações que tiver alusivas à 
Contribuição de Iluminação Pública, tais como: 
 
- movimentação da conta respectiva; 
- valor arrecadado mensalmente; 
- investimentos custeados com os recursos da conta; 
- todos os pagamentos mensais para os quais se tem utilizado recursos dessa 
conta; 
- saldo atualmente existente; 
- outras informações que julgar necessárias com vistas à efetiva prestação de 
contas. 
 

09 - Solicitam que envie cópia dos dois últimos procedimentos licitatórios 
realizados visando ao fornecimento de transporte escolar. 

 

10 - Solicitam que envie cópia dos cronogramas de serviços que foram passados 
à AMARP para que as máquinas daquela Associação pudessem executar, bem 
como o relatório do que, efetivamente, foi feito por elas. 

 

13 - Solicitam do senhor Prefeito que interceda em quem de direito, 
notadamente a Delegacia Regional da Polícia Civil e o DETRAN-MG, para que os 
lacres de veículos sejam disponibilizados para serem implantados neste 
Município. 
 


