REQUERIMENTO Nº 002/2021
Súmula:
Os Vereadores que o presente subscrevem, no uso de suas
atribuições legais, especialmente o contido nos art. 97 e 98 do
Regimento Interno, combinado com os artigos 26 e 29 e
parágrafos da Lei Orgânica do Município, requerem a
constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para
examinar e apurar possíveis irregularidades no repasse de
verba pública ao Departamento de Cultura e ao Grupo
Municipal de Teatro, bem como avaliar a manutenção do
patrimônio do Centro Cultural do município de Dois Vizinhos
referente ao período de 2017 a 2020.

1. Considerando que há evidências de desaparecimento de bens e
equipamentos destinados ao Departamento de Cultura que fazem parte do patrimônio público;
2. Considerando que a partir das informações colhidas alguns
equipamentos do patrimônio histórico apareceram posterior a visita de vereadores;
3. Considerando que houve repasse de recursos ao Grupo
Municipal de Teatro pelo Poder Público durante a Pandemia do COVID-19;
4. Considerando que o Grupo Municipal de Teatro usou o espaço
público, cobrava ingressos e fazia venda de pipocas;
5. Considerando primariamente não ser do conhecimento do
Poder Legislativo a ocorrência de eventos de teatro que justifiquem o gasto de mais de R$
200.000, 00 (duzentos mil reais) no referido ano, conforme extrato de fornecimento retirado do
portal da transparência.
REQUEREM a constituição de Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI para examinar e apurar possíveis irregularidades no repasse de verba pública ao
Departamento de Cultura e ao Grupo Municipal de Teatro, bem como avaliar a manutenção do
patrimônio do Centro Cultural do município de Dois Vizinhos referente ao período de 2017 a
2020.
Requerem que após recebido este, a contar da instalação da
comissão seja fixado o prazo de 90 dias para serem concluídos os trabalhos, podendo ser
prorrogada sua conclusão, mediante justificativa, por igual prazo.

Plenário da Câmara de Vereadores, em 13 de janeiro de 2021.
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