Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
Exmo. Senhor,
ADRIANO KLEIN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Iporã do Oeste, SC

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES nº 04/2020

Fernando Ott, Vereador integrante desta Casa Legislativa, com supedâneo na
Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011; no inciso IX, § 2º, art. 43, da Lei
Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do Regimento Interno desta Casa,
depois de cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, REQUER que digne
Vossa Excelência, encaminhar expediente ao Senhor, Alexandre Ruscheinsky,
digníssimo Prefeito Municipal em exercício, do município de Iporã do Oeste, que
encaminhe para esta Casa Legislativa:
I – Cópia de todos os convênios (Contratos de Repasse) celebrados entre o
município de Iporã do Oeste e as Entidades Comunitárias desde o ano de 2017 até
2020, bem como as respectivas prestações de contas das entidades;
II – Cópia dos convênios e contratos celebrados entre o município e o Hospital
Nossa Senhora das Mercês de Iporã do Oeste de 2017 até o momento, bem como, a
respectivas prestações de contas;
Na certeza de podermos contar com as informações acima solicitadas, na
oportunidade, manifestamos nossas estimas e distintas considerações.
Iporã do Oeste, em 03 de setembro de 2020.

____________________
Fernando Ott
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
JUSTIFICATIVA

Senhor presidente,
Senhores vereadores, vereadora,

A finalidade deste Requerimento é averiguar se os objetivos propostos pelas
entidades sociais, por ocasião da apresentação do Plano de Trabalho no projeto de
solicitação de recursos públicos, municipais e de outras esferas de governo, foram
atingidos, bem como, perceber se as regras e princípios, que norteiam este processo,
foram observadas na aplicação dos recursos.

Este pedido compreende um conjunto de informações e documentos que têm
por objetivo conhecer detalhes da aplicação dos recursos públicos e dar a devida
transparência às ações realizadas pelas entidades sociais beneficiadas com recursos
públicos.

Neste sentido, senhores vereadores, vereadora, faço este pedido de
Informações, a fim de poder dar respostas à sociedade. Peço apoio dos nobres colegas
na aprovação deste requerimento.

Atenciosamente,

_______________________
Fernando Ott
Vereador
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