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REQUERIMENTO Nº 128/2021 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES 

REQUERIMENTO: PAULO XAVIER DE JESUS 

REQUERIDO: Executivo Municipal 
   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, 

ouvido o D. Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal e a quem lhe for responsável, no sentido de Fornecer 

a esta AUGUSTA CASA DE LEIS informações referente ao Empenho 

4709/2021 pertencente a municipalidade; 

 

 Em relação ao empenho nº4709/2021, datado em 

25/10/2021 no valor de R$ 7.250,00 em favor da 

Empresa GLOBO PESQUISA LTDA empresa localizada no 

município de Jacarezinho –PR-, a qual emitiu a nota 

na data de emissão da nota 26/10/2021 de número 

202100000000081, com ordem de pagamento nº 6881 

efetuado em 17/11/2021 tendo como referencia a 

seguinte discriminação “Empenho referente a 

diagnóstico e levantamento de dados referente aos 

trabalhos desenvolvidos no município, avaliação de 

satisfação dos munícipes. Apresentação numérica 

através de gráficos e tabelas para avaliar as 

necessidades de melhorias, conforme documento em 

anexo.”, disponibilizado no Portal da Transparência 

da municipalidade. 

 Quais foram os procedimentos realizados para a 

contratação da referida empresa? Houve a cotação de 

valores para a contratação de menor valor? Caso 

positivo enviar cópia dos demais orçamentos. Enviar 

cópia do contrato realizado entre a municipalidade e 

referida empresa. 

 Que tipo de levantamento foi realizado? E quais as 

áreas que receberam esta avaliação? 

 Fornecer cópia de todo o levantamento de dados 

realizado pela empresa ora contratada, contendo os 

gráficos e tabelas, como as áreas levantadas e quais 

foram os critérios utilizados, pela mesma. 

 Diante deste levantamento quais medidas estão sendo 

tomadas para de fato suprir as necessidades que foram 

apresentadas diante de referida avaliação? 

 Fornecer cópia do questionário utilizado para realizar 
o levantamento mencionado. 

 

Justificativa: Tais solicitações visam contribuir para uma 

administração cada vez mais transparente. 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

22 de novembro de 2021. 

 

Paulo Xavier de Jesus 
Vereador 


