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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Rua Eliseu Orlandini, 28, Centro, Roca Sales/RS 

CEP 95735-000 – Fone: (51) 3753-2731 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 002/2022 

 

 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

Solicito ao Poder Executivo Municipal que forneça informações 

acerca do Contrato de nº 040/2018, firmado entre o Município de Roca Sales e a empresa 

Becajol Artefatos e Construções Ltda., com autorização legal pela Lei Municipal de º 

1.738/18, em especial:  

 

a) Informe que a referida empresa edificou a benfeitoria 

(pavilhão), nos termos contratados, consoante previsto no artigo 2º, I, da Lei 1.738/18; 

 

b) Informe se a beneficiada Becajol possui atividades 

empresariais ativas no imóvel urbano objeto da doação pelo Município; 

 

c) Esclareça se a empresa beneficiada cumpriu com TODAS 

as obrigações assumidas como contrapartida ao incentivo do Poder Público, expressas 

nos artigos 2º e 3º da supra referida Lei Municipal e, em caso positivo, que o Executivo 

Municipal forneça cópia das comprovações documentais da observância/cumprimento 

destas obrigações; 

 

d) Forneça o Poder Executivo Municipal os documentos que 

comprovem a fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa beneficiada, 

consoante dispõe o art. 5º da Lei 1.738/18; 

 

e) Em caso de descumprimento contratual pela empresa 

beneficiada, informe o Poder Executivo quais as medidas que foram ou estão sendo 

adotadas a fim de resolução do contrato ou ainda, esclareça, se a empresa foi notificada 

acerca de eventual descumprimento. 

 

Roca Sales, 23 de maio de 2022. 

 

 

Paulo Ricardo Gonçalves 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA: 

              

O pedido de informações possui fundamento no papel 

fiscalizador do Poder Legislativo Municipal, sendo de competência dos Vereadores 

solicitar ao Executivo informações e comprovações acerca do efetivo cumprimento de 

contratos firmados pela Administração Pública, ainda mais no caso em tela em que houve 

a aprovação legislativa do Projeto de Lei que originou a Lei Municipal de nº 1.738/18, a 

qual autorizou o Executivo a conceder incentivos à empresa beneficiada Becajol Artefatos 

e Construções Ltda. 

 

Outrossim, o Contrato nº 040/2018 foi firmado em 02 de 

julho de 2018, sendo competência do Poder Legislativo a fiscalização do efetivo 

cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa beneficiada em 

contrapartida ao incentivo concedido pelo Município de Roca Sales, tendo em vista que 

o prazo fornecido à empresa Becajol já expirou. 

 

 

Sala das Sessões, 23 de maio de 2022. 

 

 

 

Paulo Ricardo Gonçalves 

Vereador 
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