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REQUERIMENTO VERBAL Nº 033/2018 

O Vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem 
perante Vossa Excelência, amparado na Legislação Vigente, solicitar a inclusão do 
presente Requerimento Verbal para apreciação e votação do plenário, e se aprovado 
seja, enviado ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Sebastião Elias da Silva Neto, para cumprimento: 

Requerendo-lhe: 

Para que seja encaminhada a esta Casa de Leis, informações concretas se há 
uma Empresa que faz a manutenção da Iluminação Pública em Nosso Município. Se 
existe, que nos fosse enviado cópia do contrato firmado com o Município de Paulo 
Frontin, detalhando, nome, data de início e término, obrigações e deveres tanto da 
empreiteira e Município, bem como se há alguma pendência financeira.  

JUSTIFICATIVA: 

Há muito tempo venho solicitando para que este setor de Iluminação Pública 
tenha atendido as muitas reinvindicações feitas pelos Munícipes. Algum tempo já se 
passou e as desculpas ou até as ausências de desculpas ou respostas não 
prosseguem. Como na sessão anterior foi falado de que há disque me disque em que 
a empreiteira não estaria recebendo e que a Prefeitura teria a obrigação de repassar o 
material e não o faz. Não podendo ficar com especulações ou disque me disque, 
temos que ter respostas concretas e que se dê a solução para este problema que 
atinge a cidade e interior. Também gostaria de saber, se caso existe uma empreiteira 
responsável, porque tem funcionário público que as vezes presta este serviço. E se 
por acaso já venceu o contrato com esta empreiteira , porque não se faz uma nova 
licitação?  Pergunto a todos – não seria mais fácil resolver o problema, pois a taxa de 
iluminação é paga pelo contribuinte, do que continuar nas promessas e desculpas? 

 
Nestes Termos, 
Pede deferimento. 
Sala de Sessões, 17 de Julho de 2018. 

 
 

CELSO OSMAR KAMISNSKI 
Vereador 

 
Á Vossa Excelência o Senhor: 
JULIANO FRANCZAK 
Presidente do Poder Legislativo. 
PAULO FRONTIN – Pr. 


