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 02/2020

Irmí Rohr Schneiders, Vereadora 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, Lúcio Malmann,
digníssimo Prefeito Municipal, do município de Iporã do Oeste, resposta para as
seguintes questões:
I – Qual o valor do financiamento do Programa Avançar Cidades que já foi pago,
quantas parcelas e quais das 240 parcelas;
II – Que recurso foi utilizado para efetuar o pagamento;
III – Informe se foi feito um Termo Aditivo ao contrato nº 2623501056/85 do
financiamento do Programa Avançar Cidades. Se sim, qual a data para conclusão das
obras.
IV – Que encaminhe as ordens de pagamento da amortização do
financiamento.
Na certeza de podermos contar com as informações acima solicitadas, na
oportunidade, manifestamos nossas estimas e distintas considerações.
Iporã do Oeste, em 02 de julho de 2020.

____________________
Irmí Rohr Schneiders
Vereadora

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 e vereadora,
Em virtude do pronunciamento do vereador Fernando Ott, na explicação pessoal
da Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de junho de dois mil e vinte, onde o mesmo
declarou que a metade do financiamento do Programa Avançar já teria sido pago e que
está informação foi repassada na audiência pública realizada no dia 28 de maio de
2020.
Considerando que analisei os balancetes da Prefeitura de Iporã do Oeste e não
encontrei dados sobre o pagamento do financiamento.
Considerando que pesquisei os empenhos da Prefeitura e também não encontrei
empenhos que comprovassem o pagamento antecipado do financiamento.
Considerando que muitos munícipes questionam sobre data do término da obra
e também quais valores eles terão para pagar pela valorização de seu imóvel pela obra
realizada.
Neste sentido, senhores vereadores, faço este pedido de Informações, a fim de
compreender melhor a situação e obter respostas em relação a essa questão.
Por fim, peço apoio dos nobres colegas para a aprovação deste requerimento.

Iporã do Oeste, em 02 de julho de 2020.

Atenciosamente,

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

Fone: (49) 3634.1322
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