
REQUERIMENTO nº 11 /2010  

Ao 

Sr. Márcio Andrey Vieira Moreira 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 

            O Vereador que abaixo subscreve com fulcro no inciso X do § 3º do art. 110 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo vem pelo presente requer, após 
tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, que seja encaminhado ao Prefeito 
Municipal o seguinte pedido: 

           Informe à Câmara Municipal qual o procedimento tomado pela Prefeitura 
Municipal de Rio Novo sobre o pagamento de R$ 23.160,00 (vinte e três mil e cento e 
sessenta reais), relativo à primeira parcela da despesa com a realização da XXVII 
Exposição Agropecuária e Industrial de Rio Novo ano de 2009, se foi devolvido ou 
apresentado justificativas de despesas anteriores ao evento (devidamente 
comprovadas) da empresa, ou caso não foi devolvido o porquê; por oportuno, que seja 
enviado à Câmara Municipal de Rio Novo, cópia do procedimento licitatório, ou 
procedimento administrativo de dispensa de licitação, ou procedimento administrativo 
de inexigibilidade de licitação, relativo a este evento, bem como os comprovantes da 
regularidade do pagamento acima referido. 

JUSTIFICATIVA 

            O requerimento que ora se propõe fundamenta-se na matéria veiculada no jornal 
“A Voz de Rio Novo”, cujo texto dá a entender que houve irregularidade no 
procedimento licitatório para a realização da XXVII Exposição Agropecuária e 
Industrial de Rio Novo, quando foi efetivado pagamento antecipado para a empresa 
Hollyood Produções e Promoções Artísticas no valor de R$ 23.160,00 (vinte e três mil e 
cento e sessenta reais). Ante a não realização deste evento não temos notícias se o valor 
pago foi devolvido ou se houve a comprovação de despesas, pela empresa, que 
precederia o evento. 

           Informamos, primeiramente, que não houve autorização do então Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Novo ao jornal para utilizar o seu nome como fosse à pessoa 
que fez dita declaração.  

           No entanto, haja vista o conhecimento de todos aqueles que tiveram acesso ao 
jornal e na condição de representantes do povo rionovense, temos o dever de realmente 
conhecer a verdade dos fatos e, após conclusão, levar ao conhecimento dos 
representados. 

   Dado o exposto, busco apoio da Edilidade para que possamos conhecer os fatos 
através da informação a ser prestada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e 
ter em nossas dependências cópia do procedimento que deu origem à despesa paga pelo 
evento em questão. 

Rio Novo – MG, sala das sessões, 09 de abril de 2010. 

Elder Louro de Souza  -  Vereador – partido PPS- Ormeu Rabello Filho –
Francisco de Assis da Cruz – José Adriano Tostes Xavier – Eder Lima Moreira 


