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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 15/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca dos gastos da Municipalidade para a realização dos eventos de 

Carnaval deste ano. 

 

Conforme a programação de Carnaval/2018 em anexo, divulgada e 

realizada pela Prefeitura Municipal de Jacareí e pela Fundação Cultural de Jacarehy “José 

Maria de Abreu”, REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, 

ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Qual foi o valor total de verba utilizada pela Prefeitura e pela Fundação 

Cultural para a realização de todas as atividades da programação de 

Carnaval/2018? 

2. Quantas escolas de samba e agremiações receberam verbas do 

Poder Público Municipal? 

3. Qual o valor que cada escola de samba e agremiação recebeu? 

4. Foi contratada empresa privada de segurança? Caso positivo, 

informar valores e enviar cópia(s) do(s) contrato(s). 

5. Houve contratação de brigada de incêndio? Caso positivo, informar 

valores e enviar cópia(s) do(s) contrato(s). 

6. Houve contratação de empresa de som? Caso positivo, informar 

valores e enviar cópia(s) do(s) contrato(s). 

7. Houve contratação para a colocação de arquibancadas? Caso 

positivo, informar valores e enviar cópia(s) do(s) contrato(s). 

8. Houve a compra de lanches para os funcionários que prestaram 

serviço nos dias e horários estipulados, conforme a programação 

divulgada? Caso positivo, informar valores, quantidades e enviar 

cópia(s) do(s) contrato(s). 

9. Quantos servidores efetivos foram chamados para trabalhar? 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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10. Houve o pagamento das horas extras para esses servidores? Qual o 

valor total? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

LUÍS FLAVIO (FLAVINHO) 
Vereador - PT 
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