Câmara Municipal de Barra do Choça - Bahia
REQUERIMENTO Nº 50, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

A Sua Excelência o Senhor
Manoel Nascimento Monteiro Costa
Presidente da Câmara Municipal
Barra do Choça – Bahia

Senhor Presidente,

Requeiro, ouvido o Plenário, seja solicitado ao Secretário Municipal de
Administração e Planejamento, o senhor Alex Marcos de Souza encaminhar a esta casa de Leis,
relatório referente aos veículos que prestam serviços ao Município, através da Florêncio
Transportes e Serviços Eirelli, CNPJ nº: 08.975.618/0001-89, contendo os seguintes dados:
 Nome do proprietário de cada veículo (cópia do RG);
 Cópia do documento de cada veículo;
 Discriminação dos serviços prestados com a utilização de cada veículo;
 Nomes dos condutores, com cópias dos respectivos documentos de
habilitação (Carteira Nacional de habilitação - CNH).

JUSTIFICATIVA

Justifica-se esse pleito, tendo em vista que, de acordo com a documentação
apresentada pelo Executivo Municipal ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia, cuja cópia segue em anexo, diversos veículos foram locados para prestação de serviços ao
Município, conforme se observa na tabela abaixo.
Todavia, não é possível localizarmos informações como nome dos proprietários e
dos condutores, placa policial dos veículos e descrição clara do serviço prestado. Vale ressaltar
que essas informações são imprescindíveis para a fiscalização e acompanhamento dos gastos
públicos e indispensáveis à transparência na gestão pública.
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Câmara Municipal de Barra do Choça - Bahia
SECRETARIA

VEÍCULOS LOCADOS

VALOR PAGO
REFERENTE AO MÊS
DE ABRIL/2019

Secretaria Municipal de 04 (quatro) veículos do tipo passeio;
Administração
01 (um) veículo tipo SW4;
01 (um) veículo do tipo motocicleta;
01 (uma) van.

R$ 32.349,68 (trinta e
dois mil, trezentos e
quarenta e nove mil
reais e sessenta e oito
centavos)
Secretaria Municipal de 01 (um) veículo do tipo passeio, modelo R$ 7.291,76 (sete mil,
Agricultura
Strada Working Cd de placa NZV-9801; duzentos e noventa e
um reais e setenta e seis
01(um) veículo tipo passeio, modelo Uno centavos.
Mille de placa JSO-2608.
Secretaria Municipal de 02 (dois) veículos do tipo utilitário, pickInfraestrutura e Serviços up Strada;
Públicos
02 (dois) veículos do tipo passeio;
02 (dois) veículos do tipo motocicleta;
01(um) caminhão pipa;
01 (um) caminhão do tipo carroceria;

R$ 29.047,45 (vinte e
nove mil, quarenta e
sete reais e quarenta e
cinco centavos;

Secretaria Municipal de 02 (duas) vans;
Educação
03 (três) veículos do tipo passeio;
01 (uma) mini van (doblô);
01
(um)
caminhão
de
marca
GM/Chevrolet D-40;

R$ 37.617,22 (trinta e
sete mil, seiscentos e
dezessete reais e vinte e
dois centavos)

Secretaria Municipal de 01 (um) veículo do tipo passeio;
Assistência Social
01 (uma) mini van (doblô);
01 (uma) van.

R$ 11.136,95 (onze mil,
cento e trinta e seis reais
e noventa e cinco
centavos)
R$ 33.760,86 (trinta e
três mil, setecentos e
sessenta reais e oitenta e
seis centavos)

Secretaria Municipal de 01 (uma) van;
Saúde
03 (três) mini vans;
04 (quatro) veículos do tipo passeio;

VALOR TOTAL R$ 151.203,92
Barra do Choça, 21 de agosto de 2019.

Francisco Amorim Neto
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